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FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Proposta 6 - FEPECS

Objeto DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA,
CADASTRO DE PESQUISADORES E DIVULGAÇÃO CIENTIFICA  DA FEPECS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 23203

Programa de Trabalho 12.126.6202.2557.0085

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Com a contratação pretendida pela proposta, a escala de conhecimento gerada pelos diferentes grupos e por pesquisadores
independentes na ses-df, na escs, etesb, eapsus e outros parceiros externos como hcb e iges-df é exponencial, contínua e
impossível de ser apropriada de forma adequada no dia-a-dia sem mecanismos igualmente potentes de sistematização. Tais
mecanismos são utilizados de forma incremental, ascendente e tornaram-se ferramentas bem estudadas e imprescindíveis,
tendo como mecanismo estruturante os instrumentos gerados pela tecnologia da informação (ti).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - FEPECS

Objeto CRIAR O PROGRAMA DE APOIO À PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA DA FEPECS, QUE TEM POR
OBJETIVO SELECIONAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS
PRODUZIDOS A PARTIR DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE
INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO SUS/DF E DA ESCS, A QUAL É A RESPONSÁVEL PELA
EXECUÇÃO DO OBJETO. A SELEÇÃO DO MATERIAL SERÁ FEITA POR MEIO DO EDITAL
EM CONFECÇÃO, NO QUAL AS REGRAS ESTÃO SENDO MELHOR DEFINIDAS E ESTARÃO
APTAS PARA  EXECUÇÃO

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 23203

Programa de Trabalho 12.364.6202.2175.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339020 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta busca incentivar o programa de apoio à publicação cientí�ca da fepecs que tem como atores envolvidos
pesquisadores do quadro ou lotados em unidades da ses/df e entidades vinculadas, bem como estudantes, docentes e
pesquisadores vinculados a escs, etesb e eapsus.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - FEPECS

Objeto CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSU.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23203

Programa de Trabalho 12.364.6202.2554.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (Livre),  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Pensando nos avanços em diversas áreas do conhecimento e na mudança de comportamento das pessoas com relação ao
interesse por prolongar a vida com qualidade, elaboramos esses cursos de especialização  visando a quali�cação de
pro�ssionais das áreas de saúde, educação e assistência social para melhorar o acolhimento e acompanhamento da
população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - FEPECS

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE
SIMULAÇÃO REALISTICA, AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS PERMANENTES PARA A SALA DE
VIDEOCONFERÊNCIA, ESTÚDIO EAD E SALAS DE AULA, E  COMPRA DE
COMPUTADORES.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23203

Programa de Trabalho 12.126.6202.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Programa de Trabalho 12.364.6202.2083.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

A ação é necessária para  aperfeiçoar o aprendizado de acordo com múltiplas metodologias de ensino que auxiliem os
alunos a instruir-se, com qualidade na teoria e na prática, estimulando o desenvolvimento das habilidades práticas,
cognitivas e comportamentais dos futuros pro�ssionais, aspecto fundamental para a sua formação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - FEPECS

Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO INTERNO NO
PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE/FEPECS, SITUADO NA QUADRA 301, CONJUNTO 04, CENTRO
URBANO,  SAMAMBAIA -DF

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (170.000,00)

Valor Solicitado 170.000,00

UO 23203

Programa de Trabalho 12.122.6216.5071.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 170.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A concessão do recurso se faz necessária para melhoria de infraestrutura do espaço de estacionamento bem como
instalação adequada de drenagem pluvial.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - FEPECS

Objeto EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIOS – SPCI, NA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE –
FEPECS, NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM, SITUADO NA
QUADRA 301, CONJUNTO 04, CENTRO URBANO -  SAMAMBAIA -DF

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (759.100,00)

Valor Solicitado 759.100,00

UO 23203

Programa de Trabalho 12.122.8202.2396.0068

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 759.100,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A concessão do recurso se faz necessária para atendimento às exigências estabelecidas pelas respectivas normas técnicas
vigentes. Tem por objetivo ainda dar maior segurança aos usuários do prédio.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - FEPECS

Objeto EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIOS – SPCI, NA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE –
FEPECS, NO EDIFÍCIO SEDE – SETOR MÉDICO HOSPITALAR NORTE – CONJUNTO A –
BLOCO 01 –  BRASÍLIA-DF

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.166.325,00)

Valor Solicitado 2.166.325,00

UO 23203

Programa de Trabalho 12.122.8202.2396.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 2.166.325,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A concessão do recurso se faz necessário para atendimento às exigências estabelecidas pelas respectivas normas técnicas
vigentes. Tem por objetivo ainda dar maior segurança aos usuários dos prédio.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - FEPECS

Objeto EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA QUE TEM COMO FINALIDADE DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM/ESCS QUE
ESTÁ SITUADO NA QUADRA 301, CONJUNTO 04, LOTE 01, CENTRO URBANO
SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (Livre)

Valor Solicitado 2.300.000,00

UO 23203

Programa de Trabalho 12.122.6202.1684.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.300.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O serviço de engenharia visa ampliar os espaços físicos da biblioteca, a criação de 8 salas para atividades e habilidades
pro�ssionais de enfermagem, espaço para terceirizados, espaço para centro acadêmico, depósito de material, ambulatório
modelo e um espaço para refeição.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Proposta 1 - FHB

Objeto AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O EDÍFÍCIO SEDE DA FHB E
AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA REDE-SES.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * BRAZLÂNDIA (Livre), PLANO PILOTO (Livre), CEILÂNDIA (Livre), GAMA (Livre), 
PARANOÁ (Livre), PLANALTINA (Livre), SAMAMBAIA  (Livre), SANTA MARIA  (Livre), 
SOBRADINHO  (Livre), TAGUATINGA (Livre)

Valor Solicitado 150.000,00

UO 23202

Programa de Trabalho 10.122.8202.8517.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 150.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Substituição de aparelhos antigos, de manutenção antieconômica, que apresentam necessidade constante de manutenção
corretiva e troca de peças, em locais que devem ter controle de temperatura, conforme rdc 34/2014. Espera-se uma maior
segurança no ciclo produtivo do sangue e seus ambientes termicamente controlados, tanto na sede quanto nas agências
transfusionais, bem como maior conforto aos doadores e pacientes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - FHB

Objeto SISTEMA DE MONITORAMENTO CFTV PARA A FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
E AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS DA REDE SES-DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 23202

Programa de Trabalho 10.122.8202.8517.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Atualmente, a fhb possui um pequeno sistema de cftv instalado por técnicos da ses com equipamentos doados por essa
secretaria. O sistema não possui um projeto de identi�cação dos locais de instalação e posicionamento das câmeras. Aponta-
se, ainda, que muitos equipamentos estão inoperantes e que o sistema atual não possui o recurso de gravação. Desta forma,
faz-se necessário a(1) elaboração de projeto de mapeamento e de�nição de instalação e posicionamento de câmeras; (2)
aquisição de equipamentos para modernização do circuito e software de videomonitoramento para permitir gravações; (3) e
serviços de instalação e manutenção.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - FHB

Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS QUADROS E CIRCUITOS ELÉTRICOS DA SEDE DA
FHB.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 23202

Programa de Trabalho 10.451.6202.1141.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O bloco a da fhb foi construído na década de 80, o bloco b em 2002. Desde então, nunca foram reformados. As estruturas
internas sofreram adaptações ao longo dos anos, descaracterizando os projetos iniciais, adicionando equipamentos que por
sua vez sobrecarregam a rede elétrica. Há 10 anos não ocorrem serviços de manutenção na rede e nos quadros elétricos.
Desta forma, faz-se necessário o balanceamento das cargas, o reaperto e modernização dos quadros, e serviços de
manutenção em toda rede elétrica, evitando, assim, curto circuitos e quedas de energia que colocam em risco servidores,
doadores, pacientes e hemocomponentes/hemoderivados processados ou armazenados nesta instituição.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 19 - FS/SES

Objeto EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

1) implantação do serviço de endourologia e tratamento da litíase urinária pediátricas: r$ 1. 386. 914,00.
2) implantação de serviço de cirurgia cardiovascular pediátrica: r$ 836. 410,00.
3) quali�cação dos serviços prestados no centro cirúrgico: r$ 1. 358. 000,00.
4) quali�cação dos serviços prestados na unidade de terapia intensiva pediátrica: r$ 3. 996. 000,00.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 20 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS REFRIGERADOS (VANS) PARA TRANSPORTE DE
MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS UNIDADES DE
SAÚDE QUE COMPÕEM A REDE SES.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (300.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.1142.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Destaca-se ainda a decisão nº 4405/2014 tcdf acerca do relatório de auditoria realizada no âmbito da secretaria de estado de
saúde do distrito federal, com o objetivo de analisar os controles, processos e sistemas usados nas etapas de armazenagem,
distribuição e dispensação de medicamentos e produtos médico-hospitalares da ses-df, que apontou que a distribuição dos
produtos às unidades da rede de saúde sofre com a carência de veículos apropriados para a atividade, uma vez que os
caminhões não são exclusivos para o transporte de medicamentos, não dispondo de conforto térmico para transporte dos
produtos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 21 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA SES/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.122.6202.1142.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Necessidade de renovação da frota: considerando o aumento das manutenções dos veículos, pertencentes a frota própria da
ses/df, constam de veículos com idades superiores a 10 anos, com utilização severa chegando em alguns casos com idade
superiores a 30 anos, no caso dos caminhões que abastecem a rede. Necessidade de ampliação da frota: considerando as
demandas sempre crescentes, com aumento das ações da atenção integral, vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental,
atenção domiciliar, atendimentos aos pacientes que realizam hemodiálise, abastecimentos das farmácias e almoxarifados,
movimentações de patrimônio, criação e inauguração de novas unidades. Acompanhamento das modernidades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 22 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA EQN 208/408 LOTE B, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF,
ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM DIABETES, OBESIDADE E
HIPERTENSÃO ARTERIAL DA REGIÃO CENTRO NORTE (CEDOH).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.158.792,00)

Valor Solicitado 2.158.792,00

UO 23901

Programa de Trabalho 10.122.6202.5012.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449061 (R$ 2.158.792,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O centro especializado em diabetes, obesidade e hipertensão arterial da região centro norte (cedoh) foi instituído para atuar
como referência especializada em ação linear com as unidades básicas de saúde de todo o distrito federal e entorno. Os
pacientes são encaminhados, por meio do sistema de regulação de vagas (sisreg) que se utiliza dos critérios presentes em
notas técnicas e protocolos clínicos da ses/df.
No ano de 2019 foram realizados 13. 717 pacientes na unidade e de janeiro a novembro de 2020 atendemos 11. 052
pacientes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 23 - FS/SES

Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO EXTERNO DE RESÍDUOS
DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO LABORATÓRIO CENTRAL DO DISTRITO FEDERAL -
LACEN/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 23901

Programa de Trabalho 10.122.6202.1968.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A construção do abrigo externo de resíduos de serviços de saúde é uma exigência da rdc anvisa nº 222/2018. Considerando o
parecer do napa/divisa/svs/ses ( 57547777 ) de aprovação do projeto de abrigo externo de resíduos de serviços de saúde
(rss) do lacen/sv de validade de 365 dias, constante do processo 00060-00518255/2019-29. Os resíduos de análises de
coronavírus, considerados de classe de risco 3 (alto risco individual e moderado risco à comunidade), conforme portaria
cbs/setembro de 2017, têm um tratamento preliminar na unidade geradora, mas são depositados em bombonas que �cam
no estacionamento interno, que na chegada do transporte externo para sua destinação �nal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 24 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA COM ELEVAÇÃO E
DE CARROS HIDRÁULICOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE PALLETS, CARGA E DESCARGA
EM VEÍCULOS NO ÂMBITO DA LOGÍSTICA CENTRAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SIA (442.950,00)

Valor Solicitado 442.950,00

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 442.950,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Os pallets armazenados pela logística central chegam a pesar cerca de 1 tonelada e, portanto, a utilização de empilhadeiras
ecarros hidráulicos é imprescindível para sua movimentação.
Desse modo, a indisponibilidade desses equipamentos utilizados para movimentação de cargas pode comprometer a
continuidade dos serviços logísticos no âmbito da ses-df (recebimento, armazenamento e distribuição) tendo em vista que a
execução dessas atividades sem a utilização desses equipamentos por período prolongado de tempo é impraticável, uma vez
que sobrecarrega a força de trabalho disponível e pode resultar inclusive em danos à saúde dos servidores que
desempenham os serviços operacionais (aosd).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 1.711.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A aquisição do equipamento descrito visa resolver a demanda reprimida de cirurgias que requeiram técnicas microcirúrgicas:
discectomias, neoplasias, canal estreito, etc. E aumentar o sucesso resolutivo das cirurgias que vêm sendo feitas sem o
equipamento.
A melhoria das técnicas reduz o tempo cirúrgico, diminui o trauma tecidual, propicia uma visualização mais acurada das
estruturas neurais permitindo assim um controle e�caz de todo o processo e a redução do tempo de internação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

21



Proposta 2 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RENOVAÇÃO DO "PARQUE DE
INSTRUMENTAL" DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL LESTE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (192.206,32)

Valor Solicitado 192.206,32

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 192.206,32)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O hrl - paranoá é formado por 8 clínicas cirúrgicas - sendo que duas são exclusivas do paranoá - 1. Serviço de cirurgia da
coluna vertebral e 2. Serviço de cirurgia da mão. Apesar de estarem na regional paranoá, atendem a todo o df e entorno,
numa população estimada de 5 milhões de habitantes. O instrumental básico de cirurgias está extremamente envelhecido e
sucateado, o que leva a di�culdades diversas. Toda essa população direcionada para os serviços especí�cos, além da
população local, se bene�ciaria com a renovação deste instrumental que levará a cirurgias mais e�cazes e em menor tempo
cirúrgico. Melhoraria sobremaneira a qualidade do atendimento. Melhora dos serviços de saúde no df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MICROSCÓPIO CIRÚRGICO E ASPIRADOR
ULTRASSÔNICO, INSUMOS NECESSÁRIOS PARA CIRÚRGICAS DA COLUNA  VERTEBRAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.4009.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O serviço de cirurgia da coluna vertebral do hospital regional leste - paranoá é o único em atendimento a patologias
cirúrgicas da coluna vertebral em todo o distrito federal e entorno, com população estimada de 5 milhões de habitantes.
Trata-se de serviço de alta complexidade, com demanda alta e crescente, em que as patologias complexas demandam
materiais especí�cos e equipamentos, além de insumos - material descartável para a sua utilização. O microscópio cirúrgico
e o aspirador ultra-sônico trazem inúmeros benefícios à população, com cirurgias mais complexas, de resolutividade melhor,
como também melhora no prognóstico dos pacientes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA EM  SAÚDE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.4216.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O fornecimento de medicamentos à população do distrito federal compreende ação imprescindível para prevenção, controle
e tratamento das enfermidades.
Considerando o elevado valor investido na aquisição dos mesmos e o restrito orçamento disponibilizado, há necessidade de
complementar os recursos para evitar o desabastecimento da rede ses-df e consequentemente  comprometer a assistência
e o apoio às ações de atenção básica à saúde.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE (INSUMOS, EPI,  ETC).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.4009.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A utilização de materiais é imprescindível no atendimento em saúde em seus diversos aspectos, desde a prevenção, controle
e tratamento das enfermidades.
Considerando o elevado valor investido na aquisição dos mesmos e o restrito orçamento disponibilizado, há necessidade de
complementar os recursos para evitar o desabastecimento da rede ses-df e consequentemente  comprometer a assistência
e o apoio às ações de atenção básica à saúde.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE OPME PARA ASSISTÊNCIA EM  SAÚDE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.6016.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O fornecimento de  órteses, próteses e materiais especiais (opme) à população do distrito federal representa ação
imprescindível para manutenção de ações de tratamento das enfermidades além de ações de prevenção de danos à
população.
Considerando o elevado valor investido na aquisição dos mesmos e o restrito orçamento disponibilizado, há necessidade de
complementar os recursos para evitar o desabastecimento da rede ses-df e consequentemente  comprometer a assistência
e o apoio às ações de atenção básica à saúde.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - FS/SES

Objeto PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE -  PDPAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (Livre), PLANALTINA (Livre), RECANTO DAS EMAS (Livre), SAMAMBAIA  (Livre), 
SANTA MARIA  (Livre), SÃO SEBASTIÃO  (Livre), SOBRADINHO  (Livre), TAGUATINGA (Livre), 
RIACHO FUNDO  (Livre), SIA (Livre), PLANO PILOTO (Livre), BRAZLÂNDIA (Livre), 
CEILÂNDIA (Livre), GAMA (Livre), GUARÁ (Livre), NÚCLEO BANDEIRANTE (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.122.6202.4166.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O programa de descentralização progressiva de ações de saúde - pdpas auxilia as unidades de saúde de forma emergencial
na aquisição de insumos básicos para promoção da assistência em saúde, como: epi, medicamentos, pequenos reparos e
manutenção de equipamentos médicos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - FS/SES

Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA:1- LABORATÓRIO DA REGIÃO LESTE; 2-
LABORATÓRIO DA REGIÃO OESTE; 3-LABORATÓRIO DA REGIÃO CENTRO-SUL; 4-PS
HRBZ (ID GESTÃO DF 259); 5-PS HRPL; 6-PS HRS; 7-PS HRG; 8-PS HRT; 9-NÚCLEO
CENTRAL DE CITOLOGIA/HMIB; 10-UNIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO HRT; 11-
UNIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO HRS; 12-SERVIÇO DE NEFROLOGIA DO
GAMA; 13-CENTRAL DISTRITAL DE REDE DE FRIO, 14 - DIVAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SIA (226.000,00), TAGUATINGA (387.260,00), BRAZLÂNDIA (245.100,00), 
CEILÂNDIA (148.600,00), GAMA (552.364,00), GUARÁ (122.400,00), PARANOÁ (46.200,00), 
PLANALTINA (341.600,00), PLANO PILOTO (134.000,00), SOBRADINHO  (216.080,00)

Valor Solicitado 2.419.604,00

UO 23901

Programa de Trabalho 10.122.6202.1968.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 2.419.604,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A proposta visa à contratação de empresa para elaboração de projetos de arquitetura, complementares e orçamento para
reforma de 3 (três) laboratórios regionais (paranoá, ceilândia e guará), 5 (cinco) pronto-socorros (hrbz, hrpl, hrs, hrg, hrt), e
demais reformas citadas no objeto de captação, necessárias para adequação às normas de arquitetura hospitalar como rdc
50. Considerando que os projetos arquitetônicos, complementares e orçamentos são imprescindíveis para captação de
recurso das futuras obras, tais projetos são essenciais para possibilitar uma melhor assistência à saúde dos usuários do sus.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - FS/SES

Objeto CONSTRUÇÃO DE BASES MODULARES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO  MÓVEL DE
URGÊNCIA-SAMU-192 (4 UNIDADES).
CEILÂNDIA;
RIACHO FUNDO II;
SOBRADINHO;
ASA SUL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (400.000,00), CEILÂNDIA (400.000,00), RIACHO FUNDO II (400.000,00), 
SOBRADINHO  (400.000,00)

Valor Solicitado 1.600.000,00

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.3736.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.600.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A implantação de bases modulares do samu visa à descentralização geográ�ca dos recursos físicos em todo o distrito
federal, agregando e�ciência logística para o atendimento de ocorrências e, assim, melhorando o tempo de resposta, tempo
entre o chamado e a chegada da equipe ao local da ocorrência, que é um dos principais fatores de sucesso para o
atendimento, podendo signi�car a vida ou a morte de um paciente.
A utilização das bases modulares garante a padronização das edi�cações e busca assegurar que os padrões mínimos sejam
atendidos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 11 - FS/SES

Objeto VEÍCULOS PARA O SAMU/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (400.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.2060.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

- veículo - unidade móvel de saúde - samu (suporte básico e/ou avançado de vida).
- posto móvel de regulação - veículo automotor tipo ônibus rodoviário.
- vir - veículo de intervenção rápida -veículo automotor, tipo caminhonete pick-up,.
- viatura bariátrica.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - FS/SES

Objeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBSS (17 
 UNIDADES).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.301.6202.3135.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

As unidades básicas de saúde (ubs) são a porta de entrada preferencial do sistema único de saúde (sus). O objetivo dessas
unidades é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para
outros serviços, como emergências e hospitais. Sendo assim, a cada nova unidade básica construída, além do benefício bem
visível para os usuários do sus, ainda há a diminuição dos �uxos em hospitais ou emergências.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 13 - FS/SES

Objeto 1) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRODUÇÃO
ASSISTIDA / HMIB CONFORME PREVISTO NA RDC 23/2011 DA ANVISA/MS.
2) AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA PARA
CIRURGIA ENDOSCÓPICA DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA INFILTRATIVA COM EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR E CIRURGIA ENDOSCÓPICA GINECOLÓGICA NO HMIB E NA REDE
SES/DF PARA ATENDIMENTO DAS MULHERES COM DOR PÉLVICA CRÔNICA - DPC NA
REDE .

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.3467.6069

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 3.334.312,23)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O principal objetivo do projeto é estruturara uma rede de atendimento às mulheres com dor pélvica crônica dpc na rede de
saúde do df e com isso, disponibilizar cirurgia de minimante invasiva e de alta complexidade e prestar atendimento
quali�cado e seguro. Oferecer cirurgias, dentro do conceito de cirurgia minimamente invasiva em 05 (cinco) centros
especializados em cinco hospitais de referência no distrito federal , para mulheres com agravos da saúde, especialmente
aquelas com dor pélvica crônica dpc, endometriose e endometriose profunda in�ltrativa, infertilidade e outros transtornos
ginecológicos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE
PRODUTIVA DAS FARMÁCIAS VIVAS DA SES  DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (232.826,00)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.3467.6069

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 232.826,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A ses/df o�cializou em 1989, o seu projeto de �toterapia como parte do programa de desenvolvimento de terapias não
convencionais no sistema de saúde, por meio da portaria nº 14, de 13 de agosto de 1989. O projeto foi criado com o objetivo
de integrar a �toterapia, como opção terapêutica, nos programas existentes nos centros e postos de saúde da rede.
O momento atual é marcado pela busca das terapêuticas naturais, sendo assim, tanto o (nufar), quanto o (nfarv) se
destacam nessa busca e valorização do uso de plantas medicinais com o objetivo de recuperar ou manter a saúde, sendo
práticas muito fortes e difundidas entre as comunidades locais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - FS/SES

Objeto INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.4009.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

1) instrumentais cirúrgicos para a cirurgia vascular (00060-00257306/2018-50) - r$ 14. 598,68.
2) instrumentais cirúrgicos (00060-00224775/2019-73) - r$ 35. 104. 435,00.
3) instrumentais cirúrgicos de videolaparoscopia (00060-00208706/2019-12) - r$ 931. 961,41.
4) instrumentais cirúrgicos para a ortopedia (00060-00442914/2018-68) - r$ 7. 919,56.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - FS/SES

Objeto EQUIPAMENTOS COMPLEXO REGULADOR DO DISTRITO FEDERAL (CRDF).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.302.6202.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A proposta de aquisição de equipamentos diversos para o complexo regulador do distrito federal (crdf) visa à quali�cação
dos serviços em saúde já prestados pelo serviço de atendimento móvel de urgência do distrito federal (samu/df).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 17 - FS/SES

Objeto AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE
COMPUTACIONAL DA SES-DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.126.6202.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O parque computacional desta ses/df é de aproximadamente 14. 000 (14 mil) computadores, sendoque 13. 474 são objetos
de aquisição e os demais são objetos oriundo de doação recebidas de outros órgãos,do quantitativo total, apenas 620
computadores foram renovados em 2020 e estão cobertos por garantia.
A referida contratação pretende atualizar/renovar o parque tecnológico da secretaria de saúde do df com equipamentos
modernos possibilitando maior agilidade, qualidade e e�ciência na realização das atividades diárias executadas pelos
pro�ssionais de saúde; promovendo a garantia de funcionamento e evitando a indesejável interrupção de trabalhos
suportados pelos respectivos equipamentos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 18 - FS/SES

Objeto SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SUSTENTAÇÃO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), COMPREENDENDO
PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO, OPERAÇÃO, DIAGNÓSTICO E
EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO AMBIENTE
COMPUTACIONAL, E SUPORTE TÉCNICO A INFRAESTRUTURA E AOS USUÁRIOS DE
SOLUÇÕES DE TIC, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SES EM TODAS AS
UNIDADES DE SAÚDE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 23901

Programa de Trabalho 10.126.6202.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Em decorrência disso depende de uma grande estrutura de tecnologia de informação , com funcionamento em níveis de
excelência e em caráter ininterrupto para a boa e regular realização de suas atividades, que justi�cam os contínuos
investimentos em novas tecnologias e no aprimoramento de seu processo de gestão. Essa robusta infraestrutura de rede
conta com complexas e variadas soluções relacionadas fazendo com que o ambiente tecnológico requeira serviços técnicos
de tecnologia da informação e comunicações - tic de elevado nível de especialização. Com a referida contratação pretende-se
suprir o órgão com as melhores práticas adotadas de governança de ti.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 24 - SES

Objeto PROJETO VIGILÂNCIA SANITÁRIA – UPAS - NÚCLEO BANDEIRANTES.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * NÚCLEO BANDEIRANTE (427.226,00)

Valor Solicitado 427.226,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 427.226,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Realizar a adequação técnica e estrutural das upas para a conformidade junto à vigilância sanitária. É de suma importância
que as upas estejam em consonância técnica e estrutural, considerando as informações de engenharia da vigilância sanitária
�ns de adequação  do espaço e, sobretudo da estrutura de acordo com as resoluções ministeriais e dos órgãos de controle
sanitário.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 25 - SES

Objeto PROJETO VIGILÂNCIA SANITÁRIA – UPAS - SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (794.164,00)

Valor Solicitado 794.164,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 794.164,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Realizar a adequação técnica e estrutural das upas para a conformidade junto à vigilância sanitária. É de suma importância
que as upas estejam em consonância técnica e estrutural, considerando as informações de engenharia da vigilância sanitária
�ns de adequação  do espaço e, sobretudo da estrutura de acordo com as resoluções ministeriais e dos órgãos de controle
sanitário.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - SES

Objeto AQUISIÇÃO DE 28 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SANTA MARIA  (Livre)

Valor Solicitado 1.911.840,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 1.911.840,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição de maquinário de hemodiálises para o hospital regional de santa maria, de suma importância e urgente,
considerando ser o hospital que recebe os pacientes agudos renais e que precisam da diálise constante. Trata-se da
substituição dos maquinários que estão obsoletos sendo que alguns deles.
Já condenados por manutenção. Com essa aquisição o hrsm terá condições de incrementar mais um turno de diálise, apoiar
na diminiuição da �la da regulação e solicitar habilitação em alta complexidade em nefrologia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - SES

Objeto REFORMA DA NEFROLOGIADO HRSM  E A  INSTALAÇÃO DA OSMOSE REVERSA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SANTA MARIA  (2.032.067,70)

Valor Solicitado 2.032.067,70

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 2.032.067,70)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O serviço de nefrologia do hrsm é de grande importância para a região. A unidade atende, em especial, serviços de
internação hospitalar, uma vez que ainda não há a habilitação em alta complexidade. A habilitação trará quali�cação ao
hospital em tratamento dialítico e a possibilidade do faturamento dos procedimentos ambulatoriais realizados. A
implantação da alta complexidade na região será importante para o atendimento dos  pacientes renais agudos do distrito
federal e região metropolitana e apoiará ao hospital de base na realização dos  procedimentos de hemodiálise. Para a
referida reforma, faz-se necessário a instalação da osmose reversa para a melhoria da água das sessões de hemodialise.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - SES

Objeto ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA DO IGESDF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O desenvolvimento de pesquisas de excelência, que geram impactos assistenciais efetivos, dependem de uma infraestrutura
robusta capaz de subsidiar o desenvolvimento dessas. Nesse sentido, a estruturação de um centro de pesquisa ofertará
recursos mínimos para o desenvolvimento e fomento de pesquisas na área de saúde que possibilitem impactos diretos na
rede assistencial do df. Para o projeto em questão, a proposta em pauta pretende disponibilizar ao pesquisador uma
infraestrutura adequada com laboratório experimental, sala de armazenamento de medicação/farmácia e de manuseio de
amostras, dentre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - SES

Objeto ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA AVANÇADO PARA O 
HOSPITAL DE BASE

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (821.581,00)

Valor Solicitado 821.581,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 821.581,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A estruturação do centro de simulação realística avançado para o hospital de base (hb) possibilitará o treinamento baseado
na simulação de múltiplas situações reais que acontecem na prática hospitalar. A simulação realística consiste em uma
metodologia de aprendizado inovadora, apoiada por tecnologias de média e alta complexidade que, através de casos
clínicos, permite a experiência prática, em ambiente seguro, seguida de re�exão guiada, gerando um impacto positivo às
atitudes e habilidades relacionadas à prática pro�ssional. Neste espaço será possível o treinamento da tomada de decisão,
na qual o pro�ssional treina em um cenário prático com situações semelhantes à realidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - SES

Objeto ESTRUTURAÇÃO DA PLATAFORMA  DE TELEMEDICINA DO IGESDF

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (746.400,00)

Valor Solicitado 746.400,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 746.400,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A estratégia de telemedicina tem como premissa a prestação de assistência à saúde, com o apoio de tecnologias de
comunicação. Em geral, as ações de telemedicina podem ser divididas didaticamente em duas frentes: a teleinterconsulta e a
teleconsulta.
Na modalidade de teleinterconsulta os médicos da atenção especializada dão apoio aos médicos que se encontram na linha
de frente, essencialmente nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento. Na modalidade de
teleconsulta, os médicos atendem os usuários do sus através de consultas virtuais. Esta modalidade é indicada para os
usuários que possuem algum tipo de vulnerabilidade para o comparecimento presencial aos hospitais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - SES

Objeto ESTRUTURAÇÃO DO ESTÚDIO DA  PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA DO IGESDF

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado 54.060,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 54.060,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Durante a pandemia causada pelo novo coronavírus a plataforma de ensino à distância do igesdf tem sido essencial para a
propagação do conhecimento sobre a covid-19, atualizando e orientando com conteúdo gratuito os pro�ssionais que atuam
na linha de frente.
A proposta tem por objetivo estruturar e equipar um estúdio para geração de conteúdo para a plataforma de ensino a
distância do igesdf. Os equipamentos adquiridos servirão para a montagem de um estúdio com estrutura para gravação de
conteúdo, gravação de simulação realística, transmissão de entrevistas, conferências etc.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - SES

Objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CÂNCER DE PRÓSTATA  ,  CÂNCER DE MAMA, 
LEUCEMIA  E  MEDICAMENTO ORTICÁRIA CRONICA E REGENERADOR  OCULAR

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa garantir continuidade ao tratamento médico através da aquisição de medicamentos essenciais de combate
de doenças graves, tais como: cancêr de mama, regenerador ocular oftalmico, artrite reumatoide, leucemia, dentre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - SES

Objeto ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA O RECEBIMENTO DO TOMÓGRAFO NO PRONTO
SOCORRO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (221.431,00)

Valor Solicitado 221.431,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.0003

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 221.431,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Para o aumento da oferta de exames em tomogra�a , considerando que hoje o hospital de base detém apenas um
tomógrafo e que  está operando em sua capacidade limite, faz-se necessário reforma de intervenção no ps para ampliar a
sala do tomógrafo, seguindo os ritos de vigilância sanitária. Com a aquisição do novo equipamento será possível aumentar
em 50% novos procedimentos de tomogra�a que tem sido de uso frequente no momento de pandemia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

34



Proposta 16 - SES

Objeto AQUISIÇÃO DE 34 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição de maquinário de hemodiálises para o hospital de base é de suma importância e urgente, considerando ser o
hospital que recebe os pacientes agudos renais e que precisam da diálise constante. Trata-se da substituição dos
maquinários que estão obsoletos, com mais de 15 anos de uso, sendo que alguns deles já condenados por manutenção.
Com essa aquisição o hbdf terá condições de incrementar mais um turno de diálise, zerar a �la de regulação dos pacientes
que são encaminhados em urgência ao hbdf.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 17 - SES

Objeto REFORMA DO SETOR DE ANATOMIA PATOLÓGICA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.738.186,41)

Valor Solicitado Livre

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.0003

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 2.738.186,41)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O setor de citopatologia e anatomia patológica localizado no bloco de apoio do hbdf é responsável pelo diagnostico de
doenças, por meio de exames microscópicos de peças cirurgicas e microscópios de células e tecidos. Os laudos são a base
para a averiguação de patologias oncológicas. Em virtude disso, o serviço é de grande importância e relevância para o
cenário da saúde do df. O serviço também tem a importância das atividades relacionadas à necrópsia e conservação de
corpos, bem como liberação de certidões de óbitos, funções essenciais ao funcionamento do hospital.
Atualmente, os ambientes englobados pelo setor se encontram –se em defasagem tecnológica e estrutural, necessitando
ampla refo.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 18 - SES

Objeto EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA INCREMENTO DA ANATOMIA PATOLÓGICA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O serviço de citopatologia e anatomia patológica localizado no bloco de apoio do hbdf é responsável pelo diagnostico de
doenças, por meio de exames microscópicos de peças cirurgicas e microscópios de células e tecidos. Os laudos são a base
para a averiguação de patologias oncológicas. Em virtude disso, o serviço é de grande importância e relevância para o
cenário da saúde do df. O serviço também tem a importância das atividades relacionadas à necrópsia e conservação de
corpos, bem como, liberação de certidões de óbitos, funções essenciais ao funcionamento do hospital.
Atualmente, os ambientes englobados pelo setor se encontram –se em defasagem tecnológica e estrutural.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 19 - SES

Objeto INSUMOS E OPMES HEMODINÂMICA E PET-CT.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O serviço de hemodinâmica é de suma importância para o diagnostico e terapia precisas da cardiologia, endovascular e
neurologia. Já o petct.
Trata-se do serviço que realiza a importante intervenção, capaz de salvar a vida do paciente diante de um avc ou infarto do
miocardio.
Os insumos da hemodinâmica são complexos e de custos muito elevados, sendo o serviço com as opmes mais dispendiosas
e de necessidade urgente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 20 - SES

Objeto RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA FARMÁCIAS HOSPITA DE BASE DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (700.000,00)

Valor Solicitado 700.000,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 700.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Com o propósito da melhoria do controle e tecnologia das farmácias, bem como o correto gerenciamento de estoque, a
intenção é a informatização da central , por meio de codi�cação de códigos de barras. O projeto visa gestão qualitativa dos
insumos , diminuindo perdas, periodo de validade  e melhor acondicionamento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 21 - SES

Objeto RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA FARMÁCIAS HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SANTA MARIA  (700.000,00)

Valor Solicitado 700.000,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 700.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Com o propósito da melhoria do controle e tecnologia das farmácias, bem como o correto gerenciamento de estoque, a
intenção é a informatização da central , por meio de codi�cação de códigos de barras. O projeto visa gestão qualitativa dos
insumos , diminuindo perdas, periodo de validade  e melhor acondicionamento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 22 - SES

Objeto ABRIGO DE RESÍDUOS  DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SANTA MARIA  (448.306,00)

Valor Solicitado 448.306,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 448.306,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O objetivo dessa reforma é garantir ao hospital regional de santa maria  o descarte correto dos resíduos tóxicos  e
hospitalares que atualmente não está em conformidade com as práticas de gestão ambiental nem nas resoluções de
vigilância sanitária.
O projeto visa se tornar referenciamento aos demais hospitais do df, com relação ao descarte correto, sem impacto junto ao
meio ambiente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 23 - SES

Objeto REMANEJAMENTO DO TOMÓGRAFO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DO NOVO
EQUIPAMENTO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 99.620,53)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O hospital regional de santa maria  detém apenas 1 tomógrafo tem realizado em operância máxima o quantitativo de
procedimentos. Com a aquisição do novo equipamento, além da modernização tecnológica hospitalar será possível
aumentar o número de procedimentos; diminiuir a exaustão de procedimentos realizazdos pelo único equipamento
existente, diminiuir �la de espera pelos exames de urgência e emergência , realizar as tomogra�as necessárias para o
enfrementamento sars-covid, para isso fa-ze necessário a adequação construtiva do espaço para o recebimento do novo
equipamento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 26 - SES

Objeto PROJETO VIGILÂNCIA SANITÁRIA – UPAS  SOBRADINHO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO  (597.683,00)

Valor Solicitado 597.683,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 597.683,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Realizar a adequação técnica e estrutural das upas para a conformidade junto à vigilância sanitária. É de suma importância
que as upas estejam em consonância técnica e estrutural, considerando as informações de engenharia da vigilância sanitária
�ns de adequação  do espaço e, sobretudo da estrutura de acordo com as resoluções ministeriais e dos órgãos de controle
sanitário.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 27 - SES

Objeto PROJETO VIGILÂNCIA SANITÁRIA – UPAS  SÃO SEBASTIÃO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SÃO SEBASTIÃO  (397.691,00)

Valor Solicitado 397.691,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 397.691,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Realizar a adequação técnica e estrutural das upas para a conformidade junto à vigilância sanitária. É de suma importância
que as upas estejam em consonância técnica e estrutural, considerando as informações de engenharia da vigilância sanitária
�ns de adequação  do espaço e, sobretudo da estrutura de acordo com as resoluções ministeriais e dos órgãos de controle
sanitário.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 28 - SES

Objeto PROJETO VIGILÂNCIA SANITÁRIA – UPAS CEILÂNDIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (597.683,00)

Valor Solicitado 597.683,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 597.683,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Realizar a adequação técnica e estrutural das upas para a conformidade junto à vigilância sanitária. É de suma importância
que as upas estejam em consonância técnica e estrutural, considerando as informações de engenharia da vigilância sanitária
�ns de adequação  do espaço e, sobretudo da estrutura de acordo com as resoluções ministeriais e dos órgãos de controle
sanitário.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 29 - SES

Objeto PROJETO VIGILÂNCIA SANITÁRIA – UPAS RECANTO DA EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (472.521,00)

Valor Solicitado 472.521,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 472.521,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Realizar a adequação técnica e estrutural das upas para a conformidade junto à vigilância sanitária. É de suma importância
que as upas estejam em consonância técnica e estrutural, considerando as informações de engenharia da vigilância sanitária
�ns de adequação  do espaço e, sobretudo da estrutura de acordo com as resoluções ministeriais e dos órgãos de controle
sanitário.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 30 - SES

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA HOSPITAL
REGIONAL DE SANTA MARIA

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SANTA MARIA  (1.000.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Realizar a substituição de equipamentos de médio e pequeno porte do hrsm. Considerando os equipamentos de médio e
pequeno porte, como fundamentais para para a oferta dos serviços com segurança, faz-se necessário a substituição e
aquisição de equipamentos complementares com o objetivo da melhoria da oferta dos serviços no hrsm. A elaborada em
blocos de ofertas de equipamentos de grande importância para o dia a dia hospitalar.
Sendo eles: (no quadro especi�cação de objeto).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 31 - SES

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA HOSPITAL DE BASE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Considerando os equipamentos de médio e pequeno porte , como fundamentais para para a oferta dos serviços com
segurança, faz-se necessário a substituição e aquisição de equipamentos complementares com o objetivo da melhoria da
oferta dos serviços no hbdf. A elaborada em blocos de ofertas de equipamentos de grande importância para o dia a dia
hospitalar.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - SES

Objeto REFORMA RAMPA DE GASES E DE ACESSO AO AMBULATÓRIO. 

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (326.323,00)

Valor Solicitado 326.323,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 326.323,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A reforma da rampa de acesso ao refeitório e ambulatório é necessária para diminuir os constantes acidentes com o trânsito
de macas e cadeiras, bem como melhorar o �uxo de acompanhantes, pacientes e colaboradores do hbdf.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - SES

Objeto AQUISIÇÃO DA GAMA CÂMARA SPECT.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (4.237.500,00)

Valor Solicitado 4.237.500,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 4.237.500,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição da gama câmara tem por objetivo incrementar o parque tecnológico da medicina nuclear do hbdf. Serviço
referência no df.
O impacto da aquisição do equipamento será a realização dos exames de cintilogra�as hoje não ofertados pelo sus no
distrito federal e apoiar o diagnostico com mais precisão, diminuir os custos dos pacientes, em especial os oncológicos e
cardíacos, com um diagnostico preciso , a desospitalização, gerando maior rotatividade nos leitos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - SES

Objeto REALIZAR A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO NO HBDF PARA A CONSTRUÇÃO E REFORMA
DO ESPAÇO PARA RECEBER O ABRIGO DE RESÍDUOS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (605.180,52)

Valor Solicitado 605.180,52

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 605.180,52)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O objetivo dessa reforma é garantir ao hbdf o descarte correto dos resíduos tóxicos e hospitalares que atualmente não está
em conformidade com as práticas de gestão ambiental nem nas resoluções de vigilância sanitária. O projeto visa se tornar
referencialmente aos demais hospitais do df, com relação ao descarte correto, sem impacto junto ao meio ambiente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - SES

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: LECO - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.890.000,00)

Valor Solicitado 2.890.000,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 2.890.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atualmente o hbdf possui único equipamento leco em uso há mais de 20 anos, com funcionamento limitado por defeito
parciais e sem possibilidade de reparo. Este equipamento destina-se aos pacientes com cálculo renal, problema que implica
em constante sofrimento dos pacientes , com prevalência estipulada em 5% da população brasileira. Comprovadamente a
litotripsia extracorpórea trata-se do tratamento de melhor custo x benefício, pois os pacientes são tratados em nível
ambulatorial , sem necessidade de procedimentos de internação , o que desospitaliza o hbdf. Além disso a urologia do
distrito federal ultrapassa uma di�culdade grande na rede, considerando não ter outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - SES

Objeto EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SANTA MARIA  (8.573.650,00)

Valor Solicitado 8.573.650,00

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (R$ 8.573.650,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A realização da ressonância magnética é de grande importância para a quali�cação do serviço hospitalar do igesdf e para a
melhoria qualitativa do tratamento diagnostico do paciente. Atualmente o hbdf não tem p equipamento e não há
disponibilidade de energia para sua instalação, o que facilitaria a possibilidade de aquisição pelo hrsm para atendimento da
demanda do sus do df.
Atualmente há uma demenda represada de pedidos do procedimento de, aproximadamente, 21 mil exames no sus do df. A
ressonância apoia essencialmente ao diagnostico preciso , com o objeto de auxiliar , de forma complementar a determinação
da natureza de uma doença ou estado ou a diferenciação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - SES

Objeto MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO ATIVOS DE  REDE 
 (EQUIPAMENTOS SWITCH CONCENTRADOR E ACESSO)

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (Livre), SANTA MARIA  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17102

Programa de Trabalho 10.302.6202.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  445042 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo garantir o melhor desempenho, disponibilidade e estabilidade da rede corporativa que cada vez
mais está sendo utilizada para tráfego de dados, voz, videoconferência, cftv, controle de acesso e sistemas internos, sabendo
que todas as unidades remotas serão interligados e administrados de maneira centralizada a partir do igesdf, faz-se
necessário o uso de políticas, protocolos e tecnologias que visam principalmente garantir a segurança das informações e o
melhor desempenho dos serviços e aplicações, buscando a renovação do parque de ativos de rede e equipamentos switch
concentrador e de acesso.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - FUNAB

Objeto A UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL É UMA REALIDADE PARA TODA A
POPULAÇÃO DO DF. VISAMOS A CAPTAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA
DESTINAÇÃO DE MELHORIAS FÍSICAS, OPERACIONAIS, ESTRUTURAL ALÉM DE
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA OS ESTUDANTES E PARA TODA A
POPULAÇÃO DO DF E ENTORNO.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 18202

Programa de Trabalho 12.126.6221.2557.0003

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 500.000,00)

Programa de Trabalho 12.126.6221.1471.0062

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 500.000,00),  449052 (Livre)

Programa de Trabalho 12.364.6221.2175.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339020 (Livre)

Programa de Trabalho 12.364.6221.2083.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (Livre),  339039 (R$ 400.000,00)

Programa de Trabalho 12.364.6221.2554.0003

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 600.000,00),  339039 (Livre)

Programa de Trabalho 12.364.6221.3983.0003

Natureza da Despesa (Valor):  339035 (R$ 400.000,00)

Programa de Trabalho 12.364.6221.2618.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (Livre),  339010 (Livre)

Programa de Trabalho 12.364.6221.4088.0044

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (Livre),  339039 (R$ 100.000,00)

Programa de Trabalho 12.364.6221.4089.0008

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 120.000,00),  339039 (Livre)

Programa de Trabalho 12.122.8221.8517.0129

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 700.000,00),  339036 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa captar recursos para o fomento da política de educação superior pública do distrito federal contribuindo
assim com o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do distrito federal e entorno.
A proposta torna-se ainda mais relevante no contexto com a aprovação do plc n°34/2020 que autoriza a criação da
universidade do distrito federal - undf, política pública que atenderá a população do df e entorno com a oferta de ensino
pesquisa e extensão.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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SECRETARIA DE ESTADO DE  EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - SEEDF

Objeto CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DAS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS DO  DISTRITO FEDERAL (OBRAS EM ANDAMENTO - COM
LICITAÇÃO FINALIZADA E EMPRESA CONTRATADA).

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SANTA MARIA  (Livre), CEILÂNDIA (Livre), GAMA (Livre), PARANOÁ (Livre), 
RECANTO DAS EMAS (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 18101

Programa de Trabalho 12.368.6221.3982.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 9.000.000,00)

Programa de Trabalho 12.061.6221.3990.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 3.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo a captação de recursos para construção e reconstrução de unidades escolares para
atendimento da rede pública de ensino.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - SEEDF

Objeto CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DAS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL  (PROJETO PRONTO PARA LICITAR).

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SÃO SEBASTIÃO  (Livre), JARDIM BOTÂNICO (Livre), SAMAMBAIA  (Livre), 
PLANO PILOTO (Livre), RECANTO DAS EMAS (Livre), LAGO NORTE  (Livre), 
RIACHO FUNDO  (Livre), RIACHO FUNDO II (Livre), CEILÂNDIA (Livre), PARANOÁ (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 18101

Programa de Trabalho 12.361.6221.3982.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 56.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo a captação de recursos para construção de unidades escolares para atendimento da rede
pública de ensino.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - SEEDF

Objeto DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS - PROGRAMA
PDAF.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 18101

Programa de Trabalho 12.122.6221.9068.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (Livre),  445042 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Recursos de custeio para contratação pontual de serviços de manutenção, conservação, pequenos reparos e  reformas não-
estruturais de unidades escolares, bem como aquisição de material de consumo ou implementação de projetos pedagógicos.
Os recursos de capital destinam-se à aquisição de equipamentos e de material permanente.
Os recursos do pdaf poderão ser utilizados  para aquisição de materiais de consumo, contratação de pessoas físicas e/ou
jurídicas para a realização de manutenção corretiva ou preventiva, assim como para compra de gás glp, contratação de
serviços contábeis, tarifas bancárias, ressarcimento de despesas com o educador social voluntário e incentivo à cultura.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - SEEDF

Objeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO
DISTRITO FEDERAL  (PROJETO EM ELABORAÇÃO).

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre), RIACHO FUNDO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 18101

Programa de Trabalho 12.122.6221.3982.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo a captação de recursos para construção de unidades escolares para atendimento da rede
pública de ensino.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - SEEDF

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE PEDAGÓGICO AOS ALUNOS DA
REDE DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - KIT LABORATORIO DO FUTURO E KIT
TECNOLOGIAS DE SUPORTE PEDAGÓGICO.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 18101

Programa de Trabalho 12.126.6221.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Serão adquiridos dois tipos de kits para salas de aula.
1) para salas do ens. Médio: 11 laboratórios do futuro - educação pro�ssional (cadeiras, mesas, pufs, notebooks, kit youtber,
aparelho de audioconferência, impressora, câmera digital, caixa de som, mesa digitalizadora, projetores, telas, impressoras
3d, óculos de realidade virtual dentre outros).
2) para 570 salas de aula do ens. Fundamental: tecnologias de suporte pedagógico - projetor /smart tv, kit sonorização,
computador, wi-�.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - SEEDF

Objeto AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 18101

Programa de Trabalho 12.361.6221.2389.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Programa de Trabalho 12.367.6221.2393.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Programa de Trabalho 12.362.6221.2390.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Programa de Trabalho 12.363.6221.2391.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Programa de Trabalho 12.365.6221.2388.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Programa de Trabalho 12.366.6221.2392.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto visa o fornecimento de uniforme escolar a todos os alunos da rede pública de ensino. O regimento escolar atual
obriga o uso do uniforme, impondo esse gasto a todas as famílias que possuem estudantes na rede pública. O uniforme
fornecido pela secretaria visará a padronização da vestimenta,  identi�cará o aluno à escola ao qual está matriculado.
Estudos apontam que os uniformes diminuem os índices de criminalidade e aumentam a segurança do aluno. Além disso, os
uniformes escolares criam condições equitativas entre os alunos, reduzindo a pressão dos colegas e o bullying.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - SEEDF

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E
SUPLEMENTARES PARA OBRAS DE 
UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 18101

Programa de Trabalho 12.361.6221.1968.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Programa de Trabalho 12.365.6221.1968.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A captação visa suprir a necessidade da secretaria de educação quanto à contratação de corpo técnico de pro�ssionais.
Para a realização dos serviços de implantação de projetos arquitetônicos e elaboração de projetos complementares e.
Suplementares, para obras de unidades escolares de ensino fundamental e educação infantil.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - SEEDF

Objeto AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ESCOLAS E DE UNIADES ADMINISTRATIVAS
CONECTADAS À REDE FIBRA ÓTICA GDFNET.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 18101

Programa de Trabalho 12.126.6221.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 5.000.000,00)

Programa de Trabalho 12.126.8221.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa captar recursos para levar a rede de �bra ótica até as unidades educacionais, coordenações regionais e
demais sedes da rede pública de ensino urbana do distrito federal, permitindo o acesso a plataformas online de
aprendizagem, de gestão, de conteúdos pedagógicos digitais e outras demandas necessárias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO GUINCHO TRUCADO COM PRANCHA 4º EIXO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (634.379,78)

Valor Solicitado 634.379,78

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 634.379,78)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender importante demanda da corporação no apoio ao combate e prevenção de incêndios. A
aquisição se faz necessária devida as característica das atuais viaturas do cbmdf que só permitem ser rebocadas embarcadas
devida a tecnologia da sua mecânica.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO 3/4 COM PRANCHA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atualmente, o centro de manutenção de equipamentos e viaturas do cbmdf (cemev) conta com um guincho plataforma que
suporta o transporte de viaturas embarcadas com peso bruto total de até 5,5 ton, capacidade insu�ciente para o transporte
das viaturas recentemente adquiridas. Assim, é premente a necessidade de aquisição de um caminhão guincho 3/4 com
prancha e peso bruto total (pbt) mínimo de 8. 250 kg para viabilizar o socorro mecânico das viaturas do cbmdf. A aquisição
deste equipamento representará um signi�cativo incremento da capacidade de manutenção das viaturas do cbmdf.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (524.081,96)

Valor Solicitado 524.081,96

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3467.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 524.081,96)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O centro de comunicação social (cecom) do cbmdf estabelece canais de relacionamento transparente entre o comando da
corporação e os diversos públicos de interesse por meio das atividades de comunicação social. O caráter da aquisição se
deve a elevada demanda de cobertura fotográ�ca de eventos do cbmdf.
A proposta tem por objetivo garantir a continuidade da cobertura dos eventos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BANDA DE MÚSICA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (220.041,30)

Valor Solicitado 220.041,30

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3467.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 220.041,30)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O cbmdf recebe um grande número de solicitações para apresentações internas e externas que provocam desgastes natural
nos instrumentos. Dessa forma, a banda de música do cbmdf necessita recompor seu patrimônio com a substituição de
instrumentos para manter o atendimento regular à comunidade e em eventos diversos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE AERONAVE MONOMOTORA DE ASA FIXA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (24.015.000,00)

Valor Solicitado 24.015.000,00

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 24.015.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atuará no transporte de militares, apoio às operações fora do df, no combate à incêndios �orestais, transporte de órgãos,
transportes aeromédicos e em diversas áreas do cbmdf.
O público atingido com a aquisição seriam bombeiros militares do df, secretarias de estado do gdf, defesa civil nacional e as
comunidades do df e de estados da federação a serem apoiados, trazendo benefícos como a agilidade no transporte de
equipes para pronta resposta à emergenciais,  o monitoramento ambiental para a prevenção e combate a incêndios
�orestais euma signi�cativa melhoria das condições de captação de órgãos para transplantes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL FLORESTAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24104

Programa de Trabalho 06.122.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atuará no  grupamento de proteção ambiental (gpram) em atividades de prevenção e combate a incêndios �orestais,
atendimento às emergências com produtos perigosos e demais ações de proteção ao meio ambiente no âmbito do distrito
federal. O público atingido  com a aquisição seria o gdf e outros órgãos, bombeiros militares do df, a defesa civil nacional e
comunidades do df e de estados da federação a serem apoiados, trazendo benefícos como o combate à incêndios �orestais
e atuação em ocorrências que envolvam produtos perigosos no território do df e estados próximos sob demanda, a
prevenção e atuação em grandes eventos e a instrução e o treinamento de militares, dentre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS TIPO VEÍCULO PICK-UP PARA UTILIZAÇÃO NA MISSÃO FIM
DO CBMDF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Tal solicitação está alicerçada na missão institucional de melhoria no atendimento a população do distrito federal,
diminuindo ao máximo o tempo de resposta. A falta de veículos adequados, causa prejuízo na qualidade do serviço
prestado, uma vez que impacta negativamente por ser um fator que aumenta o tempo de deslocamento em locais não
pavimentados ou com pavimentação precária, ou ainda em áreas rurais de difícil acesso, além de causar desgastes
prematuros no sistema de suspensão das viaturas de menor porte que na falta de outra mais adequada, acabam sendo
empregadas para essa função, desta forma, a aquisição pretendida visa também preservar as viaturas que acabam tendo
vida útil precoce.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE CAPACETES, ADAPTADOR, SUPORTE E LANTERNA DE CABEÇA PARA
USO EM ATIVIDADES DE SALVAMENTO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O presente pedido de aquisição de materiais tem por �nalidade a aquisição de capacetes de salvamento -  equipamento de
proteção individual imprescindível para as atividades  �ns do corpo de bombeiros, que durante as atividades de salvamento
pelos integrantes é comum que estes �quem expostos aos mais diversos fatores de risco tais como: temperaturas elevadas,
correntes elétricas, objetos cortantes ou perfurantes, queda de materiais sólidos e queda de líquidos aquecidos ou
corrosivos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO
OPERACIONAL DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR DO CBMDF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Material solicitado para ser utilizado pelas viaturas de atendimento pré-hospitalar do tipo unidade de resgate (ur), unidade
de resgate de suporte básico de vida (ursb) e aeronaves do cbmdf, com a �nalidade de manter a reserva mínima do
equipamento. O pulso oxímetro tem importância no atendimento ao paciente clínico ou traumático uma vez que mensura
sua oxigenação sanguínea e sua frequência cardíaca, esse procedimento faz parte dos protocolos de suporte básico de vida
e atendimento ao trauma. Ressalta-se que o cmbdf atende cerca de 25 (vinte e cinco) mil ocorrências de aph por ano, ao
passo que esse serviço se torna uma das principais áreas de atuação dos militares da corporação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE CAPACETES ESPECÍFICOS PARA ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO
URBANO (CIU).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Durante as atividades de salvamento, emergências pré-hospitalares e combate a incêndios pelos integrantes do cbmdf é
comum que estes �quem expostos aos mais diversos fatores de risco tais como: temperaturas elevadas, correntes elétricas,
objetos cortantes ou perfurantes, queda de materiais sólidos e queda de líquidos aquecidos ou corrosivos. Por estes e
outros motivos, o uso do capacete para o serviço de combate a incêndio torna-se obrigatória para prover a segurança do
combatente, e é tido como um dos principais equipamentos de proteção individual nas atividades de combate a incêndio
destinado a manter a incolumidade física de pessoas cuja pro�ssão é sinônimo de arriscar-se diariamente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE MONITOR CARDIOVERSOR PORTÁTIL DE URGÊNCIA E  VENTILADOR
PULMONAR PORTÁTIL PARA EQUIPAR VIATURA TIPO UR E AS INSTALAÇÕES DA
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição faz-se necessária em virtude de tratar-se de equipamento indispensável para a realização das manobras de
ressuscitação cardiorrespiratória (rcp) atendendo a demanda oriunda dos pacientes emergenciais e ambulatoriais, uma vez
que a rápida des�brilação é considerada uma medida fundamental e básica no suporte de vida durante uma parada
cardiorrespiratória (pcr). A gravidade de um quadro de parada cardiorrespiratória exige uma des�brilação precoce, pois, na
ocorrência de uma pcr súbita, a cada minuto com o paciente em parada cardíaca, a chance de recuperação sem danos
neurológicos é reduzida em até 10% e a possibilidade de uma des�brilação efetiva diminui com o tempo.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE AERONAVE BIMOTORA DE ASA ROTATIVA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (70.000.000,00)

Valor Solicitado 70.000.000,00

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 70.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atuará no transporte de militares, apoio às operações fora do df, no combate à incêndios �orestais, transporte de órgãos,
transportes aeromédicos e em diversas áreas do cbmdf.
O público atingido com a aquisição seriam bombeiros militares do df, secretarias de estado do gdf, defesa civil nacional e as
comunidades do df e de estados da federação a serem apoiados, trazendo benefícos como a agilidade no transporte de
equipes para pronta resposta à emergenciais,  o monitoramento ambiental para a prevenção e combate a incêndios
�orestais euma signi�cativa melhoria das condições de captação de órgãos para transplantes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - CBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS  AUTÔNOMOS DE PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24104

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Diante das temperaturas, das quantidades de �uxo de calor e da energia à qual os bombeiros estarão submetidos, as
proteções devem corresponder à necessidade de exposição direta ao calor, bem como possibilitar a permanência destes
combatentes nestes ambientes hostis, e essa possibilidade somente existe com o uso de ar respirável. No caso dos
bombeiros, a atmosfera exige o equipamento autônomo de proteção respiratória (eapr) a �m de que o aporte de oxigênio
provenha de uma fonte segura de ar, no caso o ar comprimido contido no cilindro que o bombeiro carrega, por isso fonte
autônoma.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - FSCBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE KITS REAGENTES PARA O LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA MÉDICA
PARA O FORTALECIMENTO DA REDE PRÓPRIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24902

Programa de Trabalho 10.302.8217.4057.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Aquisição de kits para diagnóstico dos setores de hemograma e reticulócitos, kits de reagentes para coagulação, kits de
reagentes para marcadores cardíacos e tumorais, hormônios,  imunologia, automação da coleta e imunohematologia para o
laboratório de análises clínicas da pomed.
O laboratório de análises clínicas aos militares, dependentes e pensionistas do cbmdf presta um serviço em nível de
excelência, atestada por entidade externa de controle de qualidade e evita com que todos esses exames sejam
encaminhados para o laboratório credenciado, que cobra preço de consumidor �nal, o que se tornaria insustentável dada a
demanda crescente desse serviço.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - FSCBMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DIAGNÓTICO POR IMAGEM (RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA) PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO CBMDF  VISANDO O
FORTALECIMENTO DA REDE PRÓPRIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24902

Programa de Trabalho 10.302.8217.4057.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A ressonância magnética (rm) é um método de diagnóstico por imagem, baseado em campo magnético e radiofrequência
(como nos aparelhos de microondas), sem exposição à radiação ionizante (raios-x), sendo um dos mais signi�cativos avanços
em diagnóstico por imagem. A rm apresenta alta resolução, com de�nição da anatomia e alterações de sinais indicativos de
doenças nas diversas partes do corpo. A aquisição desse equipamento traria benefícios a militares, dependentes e
pensionistas do cbmdf como uma maior precisão nos resultados, redução da repetição de exames, uma diminuição dos
custos, agilidade de realização dos exames e diversos outros benefícios reconhecidos pelos pro�ssionais de saúde.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Proposta 2 - DETRAN

Objeto AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (DRONES).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24201

Programa de Trabalho 06.181.6217.2801.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O detran/df realiza ações com aeronaves não tripuladas (drones) no levantamento de locais e pontos críticos, visando à
melhoria do trânsito, da �uidez e segurança viária aos usuários das vias. Atualmente a autarquia conta com apenas dois
aparelhos, doados pela rf, com 6 seis anos de uso, e a aquisição visa substituí-los. Tais equipamentos são utilizados
embarcados e devido ao tempo de uso, não é vantajosa a manutenção, fazendo-se necessária a substituição face ao pincípio
da economicidade e obsolescência.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - DETRAN

Objeto AQUISIÇÃO DE FILMADORAS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS E OBJETIVAS (LENTES) PARA
A UNIDADE DE OPERAÇÃO AÉREA DO DETRAN-DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 24201

Programa de Trabalho 06.126.6217.2801.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre),  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O detran/df realiza operações aéreas cujos equipamentos serão utilizados no helicóptero e nos drones. Devido ao tempo de
uso, não é vantajosa a manutenção. O material será usado para o registro de imagens visando controle de tráfego,
monitoramento de vias e identi�cações de possíveis irregularidades de trânsito. O emprego do material possibilitará
melhorias nas condições de trabalho e e obtenção de informações visando à melhoria, �uidez e segurança viária para os
usuários do trânsito.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - DETRAN

Objeto AQUISIÇÃO DE CENÁRIOS E FIGURINOS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 24201

Programa de Trabalho 06.122.6217.2784.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

As ações educativas do detran/df alcançam um público médio de 900. 000(novecentos mil) pessoas, anualmente, e
acontecem tanto nas ruas como nas escolas. São realizadas palestras, blitz educativa, distribuição de material educativo e
exposição de materiais e viaturas. O uso de cenários, �gurinos e jogos educativos tornam as ações mais dinâmicas e
interativas, fortalecendo a integração e cooperação entre a autarquia e a população do distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - DETRAN

Objeto AQUISIÇÃO DE COLETES E ANTENA CORTA LINHA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24201

Programa de Trabalho 06.122.6217.2784.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339032 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Nas ações educativas realizadas pelo detran/df junto a comunidade, em especial aos motociclistas, é entregue um kit com
colete e antena corta linha. A entrega desse material educativo, bem como o seu uso, é fundamental como parte da
conscientização a que se busca, pois quem a utiliza caracteriza-se como um cidadão que aderiu à educação de trânsito e que
será diferenciado dos demais, pois contribuiu e participou das ações educativas propostas pela diretoria de educação de
trânsito do detran/df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - DETRAN

Objeto AQUISIÇÃO DE TABLETS E LICENÇAS DE APLICATIVOS PARA OPERAÇÃO DE
AERONAVES OPERADAS REMOTAMENTE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24201

Programa de Trabalho 06.181.6217.2801.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre),  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O detran/df utiliza aeronaves  tripuladas (helicóptero) e não tripuladas (drones). Os tablets serão utilizados no levantamento
de pontos e locais objetivando a adoção de ações e intervenções na melhoria do trânsito, �uidez e segurança viária para os
usuários do trânsito, em cumprimento às normas de trânsito.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Proposta 18 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE CONCRETAGEM A SER 
ADMINISTRADA PELA FUNAP/DF NA ÁREA AGRÍCOLA - FAZENDA PAPUDA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (120.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  449152 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina de concretagem a ser administrada por esta fundação.
Os sentenciados, classi�cados para prestarem serviços na referida o�cina, serão capacitados na área de construção civil bem
como na nova o�cina de concretagem.
Logo, a proposta mencionada visa fornecer oportunidade de capacitação pro�ssional à pessoas que se encontram em
con�ito com a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 19 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE COSTURA ADMINISTRADA PELA
FUNAP/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (265.917,00)

Valor Solicitado 265.917,00

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  449152 (R$ 265.917,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina de costura industrial administrada e/ou intermediada por
esta fundação bem como na confecção de uniformes para reeducandos contratados via funap/df.
Os sentenciados, classi�cados para prestarem serviços na referida o�cina, são capacitados no ramo de corte e costura
(alfaiataria).
Logo, a proposta mencionada visa dar continuidade à capacitação pro�ssional de pessoas que se encontram em con�ito com
a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 20 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO -  1(UM) VEÍCULO MICRO - ÔNIBUS -
TRANSPORTAR SENTENCIADOS DO SISTEMA PRISIONAL DO DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (330.000,00)

Valor Solicitado 330.000,00

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  449152 (R$ 330.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades de transporte de sentenciados do df, possibilitando assim a
continuidade do trabalho desenvolvido para capacitar pessoas que se encontram em con�ito com a lei, atendendo-as de
forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINAS DE COSTURA ADMINISTRADA PELA
FUNAP/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (55.588,45)

Valor Solicitado 55.588,45

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  339130 (R$ 55.588,45)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina de costura industrial administrada e/ou intermediada por
esta fundação bem como na confecção de uniformes para reeducandos contratados via funap/df.
Os reeducandos, classi�cados para prestarem serviços na referida o�cina, são capacitados no ramo de corte e costura
(alfaiataria).
Logo, a proposta mencionada visa dar continuidade à capacitação pro�ssional de pessoas que se encontram em con�ito com
a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE CONCRETAGEM  A SER ADMINISTRADA
PELA FUNAP/DF NA ÁREA AGRÍCOLA - FAZENDA PAPUDA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (60.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  339130 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina de concretagem a ser administrada por esta fundação.
Os sentenciados, classi�cados para prestarem serviços na referida o�cina, serão capacitados na área de construção civil bem
como na nova o�cina de concretagem.
Logo, a proposta mencionada visa fornecer oportunidade de capacitação pro�ssional à pessoas que se encontram em
con�ito com a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI'S QUE SERÃO
FORNECIDOS PARA SENTENCIADOS DO DISTRITO FEDERAL QUE PRESTAM SERVIÇOS
POR MEIO DA FUNAP/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (37.340,00)

Valor Solicitado 37.340,00

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  339130 (R$ 37.340,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

É imprescindível disponibilizar materiais de proteção individual (epi's), aos sentenciados do distrito federal que prestam
serviços por meio da funap/df, a �m de que possam  protegê-los dos possíveis riscos que ameaçam a sua segurança e saúde
durante a prestação de serviços, evitando ou atenuando a gravidade de possíveis lesões durante o referido período.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - FUNAP

Objeto PROMOÇÃO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE SENTENCIADOS QUE
CUMPREM PENA NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (300.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  339139 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem o objetivo de contratar empresa capacitada em ministrar cursos pro�ssionalizantes dentro das unidades
prisionais do distrito federal, tais como: pintor, pedreiro, instalador e reparador de condicionador de ar modelo split
,cozinheiro, pizzaiolo, eletricista.
Portanto, a proposta mencionada visa dar continuidade à capacitação pro�ssional de pessoas que se encontram em con�ito
com a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIA ADMINISTRADA PELA
FUNAP/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (195.771,83)

Valor Solicitado 195.771,83

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  339130 (R$ 195.771,83)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina de marcenaria administrada por esta fundação.
Os sentenciados, classi�cados para prestarem serviços na referida o�cina, são capacitados no ramo da marcenaria;
fabricação de móveis, artigos e utensílios feitos com madeira, mdf e  reciclados.
Logo, a proposta mencionada visa dar continuidade à capacitação pro�ssional de pessoas que se encontram em con�ito com
a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 1 (UM) TRATOR - ÁREA AGRÍCOLA  FAZENDA FUNAP/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  449152 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina administrada pela funap/df, na área agrícola, onde são
desenvolvidas atividades utilizando-se mão de obra de sentenciados do sistema prisional do df, os quais são capacitados
para o processo agrícola que corresponde a todas as etapas do plantio, além de cuidados e manuseio de animais como
suínos, bovinos e equinos, cultivo de hortaliças, de plantas medicinais (�toterápicas) e de plantas nativas do cerrado.
Portanto, a proposta mencionada visa dar continuidade à capacitação pro�ssional de pessoas que se encontram em con�ito
com a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE  VEÍCULO UTILITÁRIO -  1(UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA - ÁREA
AGRÍCOLA  FAZENDA FUNAP/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (98.462,00)

Valor Solicitado 98.462,00

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  449152 (R$ 98.462,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina administrada pela funap/df, na área agrícola, onde são
desenvolvidas atividades utilizando-se mão de obra de internos do sistema prisional do df. Os sentenciados são capacitados
para o processo agrícola que corresponde a todas as etapas do plantio, além de cuidados e manuseio de animais como
suínos, bovinos e equinos, cultivo de hortaliças, de plantas medicinais (�toterápicas) e de plantas nativas do cerrado.
Portanto, a proposta mencionada visa dar continuidade à capacitação pro�ssional de pessoas que se encontram em con�ito
com a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 1 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CARRETAS AGRÍCOLAS - ÁREA AGRÍCOLA - FAZENDA
FUNAP/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (44.280,00)

Valor Solicitado 44.280,00

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  449152 (R$ 44.280,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina administrada pela funap/df, na área agrícola, onde são
desenvolvidas atividades utilizando-se mão de obra de internos do sistema prisional do df. Os sentenciados são capacitados
para o processo agrícola que corresponde a todas as etapas do plantio, além de cuidados e manuseio de animais como
suínos, bovinos e equinos, cultivo de hortaliças, de plantas medicinais (�toterápicas) e de plantas nativas do cerrado.
Portanto, a proposta mencionada visa dar continuidade à capacitação pro�ssional de pessoas que se encontram em con�ito
com a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRITURADOR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS - ÁREA AGRÍCOLA 
FAZENDA FUNAP/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (11.204,00)

Valor Solicitado 11.204,00

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  449152 (R$ 11.204,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina administrada pela funap/df, na área agrícola, onde são
desenvolvidas atividades utilizando-se mão de obra de internos do sistema prisional do df. Os sentenciados são capacitados
para o processo agrícola que corresponde a todas as etapas do plantio, além de cuidados e manuseio de animais como
suínos, bovinos e equinos, cultivo de hortaliças, de plantas medicinais (�toterápicas) e de plantas nativas do cerrado.
Portanto, a proposta mencionada visa dar continuidade à capacitação pro�ssional de pessoas que se encontram em con�ito
com a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA PICADEIRA/ENSILADEIRA - ÁREA AGRÍCOLA 
FAZENDA FUNAP/DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (19.453,17)

Valor Solicitado 19.453,17

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  449152 (R$ 19.453,17)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina administrada pela funap/df, na área agrícola, onde são
desenvolvidas atividades utilizando-se mão de obra de internos do sistema prisional do df. Os sentenciados são capacitados
para o processo agrícola que corresponde a todas as etapas do plantio, além de cuidados e manuseio de animais como
suínos, bovinos e equinos, cultivo de hortaliças, de plantas medicinais (�toterápicas) e de plantas nativas do cerrado.
Portanto, a proposta mencionada visa dar continuidade à capacitação pro�ssional de pessoas que se encontram em con�ito
com a lei, atendendo-as de forma direta, e de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - FUNAP

Objeto AQUISIÇÃO DE SEMENTES - MUDAS PARA VIVEIRO - OFICINA ADMINISTRADA PELA
FUNAP/DF NA ÁREA AGRÍCOLA - FAZENDA PAPUDA - RESTAURAÇÃO DO IMPACTO
AMBIENTAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 44201

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.0015

Natureza da Despesa (Valor):  339130 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as necessidades da o�cina administrada pela funap/df, na área agrícola, onde são
desenvolvidas atividades utilizando-se mão de obra de sentenciados do sistema prisional do df. Ademais, com o plantio das
mudas, haverá a possibilidade de proporcionar restauração do impacto ambiental. Logo, a proposta mencionada visa dar
continuidade à capacitação pro�ssional de pessoas que se encontram em con�ito com a lei, atendendo-as de forma direta, e
de forma indireta aos familiares e a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

68



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 5 - PCDF

Objeto MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA  FÍSICA DO LABORATÓRIO CENTRAL DO
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 24105

Programa de Trabalho 06.181.6217.3098.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 800.000,00),  449052 (R$ 0,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O presente projeto tem como objeto a modernização da infraestrutura física dos laboratórios forenses da seção de perícias e
análises laboratoriais do instituto de criminalística da pcdf. Tal modernização tem em vista o ajuste do ambiente laboratorial
aos �uxos dos processos de forma a trazer maior segurança ao servidor e à cadeia de custódia, bem como melhorar a
credibilidade e con�abilidade das respostas dadas à sociedade. São emitidos cerca de 5 mil laudos de perícia criminal por
ano para a identi�cação de substâncias de interesse forense: substâncias controladas, drogas de abuso, in�amáveis, teor
alcoólico em bebidas, etc. Com a reforma, esse desempenho será melhorado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - PCDF

Objeto AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS – RPAS
(DRONE), ACESSÓRIOS E TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS, 
VIGILÂNCIA, MONITORAMENTO E INTELIGÊNCIA DA PCDF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 24105

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

Frequentemente a pcdf enfrenta situações envolvendo indivíduos que podem oferecer riscos a si mesmos e a outros, tendo
como objetivo �nal minimizar os riscos a todas as partes envolvidas e concluir o incidente da maneira mais segura possível.
O rpa é uma ferramenta a mais na busca desse objetivo. A criminalidade vem empregando artifícios cada vez mais
so�sticados. A polícia tem como princípio combatê-la e, ainda, antecipar-se às suas ações, de modo a estar preparada para
qualquer situação. Nesse diapasão, a pcdf necessita adquirir equipamentos que possam ser utilizados com con�abilidade,
segurança e e�ciência. Coletar dados de inteligência sobre a localidade e os movimentos dos suspeitos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - PCDF

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  PARA TREINAMENTO CQB E FORCE ON FORCE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24105

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre),  339030 (Livre)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

A pcdf, seguindo as mais modernas e e�cientes práticas em treinamento policial, planeja instituir sistema de treinamento
dos tipos close quarter battle-cqb (combate a curta distância) e force on force (força contra força). Para tanto, faz-se
necessário adquirir 150 armas de fogo aptas a expelir projéteis de tinta, bem como os necessários equipamentos de
proteção individual, especí�cos para esse tipo tecnologia. A aquisição dos equipamentos de treinamento visa a compor um
parque de treinamentos em operações policiais, com foco em close quarter battle-cqb (combate a curta distância) e force on
force (força contra força).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - PCDF

Objeto AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24105

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre),  339030 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A pcdf, atualmente, no cumprimento de sua missão não concebe o uso da força letal como única opção para o
enfrentamento da criminalidade, sendo necessário avaliar cada cenário a �m de decidir qual o melhor instrumento a ser
aplicado para a solução do caso em concreto. Faz-se necessário que o policial conte com diferentes instrumentos de menor
potencial ofensivo (impo), como armas de incapacitação neuromuscular, espargidores químicos, lançadores de projéteis
menos letais; as ditas armas menos-letais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - PCDF

Objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS NÚCLEOS INTEGRADOS DE
ATENDIMENTO À MULHER (NUIAM).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (Livre), RIACHO FUNDO  (Livre), VICENTE PIRES (Livre), PLANO PILOTO (Livre), 
NÚCLEO BANDEIRANTE (Livre), PLANALTINA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24105

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

O núcleo integrado de atendimento à mulher (nuiam) é uma iniciativa da pcdf para enfrentar a violência contra a mulher em
parceria com outras instituições governamentais, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Por meio do acolhimento
humanizado e e�ciente, busca-se amparar a vítima, proporcionando a ela condições reais de interromper o ciclo da violência.
O nuiam oferece atendimento/aconselhamento psicológico, assistência social, jurídico, etc.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - PMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE ARMAS TIPO “AIRSOFT” QUE EFETUAM DISPAROS DE PROJÉTEIS
PLÁSTICOS PARA TREINAMENTO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (373.533,63)

Valor Solicitado 373.533,63

UO 24103

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 373.533,63)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Justi�ca-se na necessidade de proporcionar ao pessoal da pmdf treinamento constante dos fundamentos do tiro. O
treinamento com “airsoft” precede o tiro real, que é realizado no estande de tiro com munição real a qual possui custo
elevado e desgasta as armas da corporação. Isso possibilita um treinamento muito mais próximo ao real, tendo em vista que
o armamento dispara pequenos projéteis de plásticos não letais que auxiliam na veri�cação da e�cácia da ação do discente
durante o treinamento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - PMDF

Objeto MATERIAIS DE PROFILAXIA PESSOAL DOS POLICIAIS MILITARES E HIGIENIZAÇÃO DOS
ITENS DE USO COLETIVO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24103

Programa de Trabalho 06.181.8217.8517.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional e de calamidade, decorrente do novo
coronavírus – sars-cov-2, evidenciou o alto grau do constante risco ao qual os policiais militares estão rotineiramente
expostos, despertando na administração pública a consciência da necessidade de uma prevenção e�ciente e continuada do
seu efetivo contra as mais variadas infecções por vírus, bactérias ou fungos. Os materiais visam proporcionar meios para
prevenção do contágio do covid-19, bem como outras contaminações.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - PMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE CAPAS EXTERNAS DE COLETES BALÍSTICOS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24103

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A polícia militar do distrito federal promoveu mudanças na padronização dos uniformes operacionais de seus policiais. A
partir disso, o regulamento de uniformes, publicado no diário o�cial do distrito federal no ano de 2019, trouxe inúmeras
melhorias dentre elas a utilização de tecidos inteligentes que proporciona melhor proteção para o policial além de maior
durabilidade, cuja cor predominante é azul escuro. E para adequar-se a essa proposta de uniforme, bem como privilegiar a
ostensividade em determinados eventos, é preciso adquirir capas de colete balístico nas cores amarela e azul.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - PMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURA DE SUPORTE OPERACIONAL – VSO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (998.933,32)

Valor Solicitado 998.933,32

UO 24103

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 998.933,32)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Na execução das atividades de segurança pública, os policiais militares se deparam cm frequência com a necessidade de
realizar transporte de grandes volumes, como por exemplo apreensões de drogas, ou transporte de bicicletas envolvidas em
crimes. Dessa forma, nota-se a relevância para o trabalho policial a aquisição de viaturas tipo pick-ups com carroceria
utilizadas no transporte de materiais especí�cos e empregadas no suporte ao policiamento ordinário, em complemento aos
demais veículos da corporação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - PMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURA DE PATRULHAMENTO E CERCO – VPC.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (549.400,00), TAGUATINGA (549.400,00), CEILÂNDIA (1.098.800,00)

Valor Solicitado 2.197.600,00

UO 24103

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 2.197.600,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Viaturas do tipo vpc são denominados suv e possuem características mais próximas da necessidade de ergonomia,
transporte de detidos, ultrapassagem de obstáculos em diferentes terrenos. São destinadas ao apoio de deslocamento de
um maior número de pessoas detidas ou quando surgir, durante um acompanhamento, a necessidade de acessar locais de
terreno acidentado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - PMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24103

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Aquisição de equipamentos de proteção individual operacional para 2. 614 policiais militares, compreendendo um conjunto
composto por calça operacional, camisa combat shirt e bota tática. Tem por preceitos fornecer excelência na prestação do
serviço público, a preocupação com a segurança da população e dos policiais redução, dos acidentes de trabalho e uma
melhor comunicação e interação com a comunidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - PMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIDORES, STORAGES E SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24103

Programa de Trabalho 06.181.8217.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os equipamentos atuais da corporação se aproximam da obsolescência e da baixa performance. As demandas na área de ti
são crescentes, incessantes, além do fato da estrutura atual em termos de equipamento ser insu�ciente para garantir o
desempenho esperado, a disponibilidade dos sistemas e serviços e principalmente a expectativa de crescimento. A aquisição
de servidores torna-se imprescindível para garantir ganhos e melhorias importantes para a continuidade dos processos de ti
dentro da corporação. Necessita-se ainda de aquisição de switch para a composição da infraestrutura de rede lan atual da
pmdf, atendendo ao tráfego de rede de dados de todas as estações de trabalho e dispositivos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - PMDF

Objeto AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARES NECESSÁRIOS AO CENTRO DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24103

Programa de Trabalho 06.181.8217.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O serviço realizado pelo ccs é de extrema relevância para a sociedade, pois informa a respeito dos serviços e atividades
desempenhados pela pmdf. Nesse sentido, são desenvolvidas na divisão de marketing e criação as seguintes atividades:
captação e edição de vídeos da corporação; captação e edição de imagens; elaboração de peças publicitárias para publicação
em diversos veículos; concepção de materiais diversos a serem impressos, fornecidos a toda a pmdf conforme as demandas;
alimentação dos per�s da pmdf nas redes sociais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - PMDF

Objeto IMPLANTAÇÃO DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE ESTRUTURAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GUARÁ (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24103

Programa de Trabalho 06.181.6217.1474.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Cite-se que o 15º batalhão, atualmente, funciona em estruturas obsoletas e desgastadas naturalmente pelo tempo e uso das
instalações, ocasionando diversos problemas ao funcionamento dos equipamentos necessários a atividade laboral dos
integrantes da corporação, havendo, portanto a necessidade de ampliação das instalações deste quartel, o que irá
proporcionar a esta sede as boas condições de infraestrutura existentes nos outros batalhões da pmdf. .

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 1 - FSPMDF

Objeto DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA A PMDF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24901

Programa de Trabalho 10.301.8217.4057.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A polícia militar possui como atribuição constitucional a realização do policiamento ostensivo e a preservação da ordem
pública. No cumprimento de sua missão, os policiais militares lidam com situações extremas no dia-a-dia de sua atividade
laboral, sendo sujeitados a constantes mudanças psico-�siológicas. Desta forma, a rotina de trabalho pode ser um fator
determinante ao surgimento de diversos males, veri�cando-se a possível existência de fatores de risco para a saúde desses
pro�ssionais.
Assim, a assistência médico-hospitalar, psicológica e social mostra-se uma condição essencial para a garantia dos serviços
prestados pelos policiais militares à sociedade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - SSP

Objeto AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO DO DISTRITO
FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * ARAPOANGA (500.000,00), JARDIM BOTÂNICO (400.000,00), PARANOÁ (400.000,00), 
VICENTE PIRES (600.000,00), POR DO SOL/SOL NASCENTE (600.000,00), 
LAGO SUL (700.000,00), ARNIQUEIRAS (500.000,00), PLANO PILOTO (1.000.000,00), 
VARJÃO  (300.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 24101

Programa de Trabalho 06.181.6217.4031.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre),  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto tem o objetivo de reduzir os índices de criminalidade por meio da ampliação da solução de videomonitoramento.
Os recursos solicitados serão destinados à realização de serviços de instalação de ativos existentes em depósito na ssp, bem
como aquisição e instalação de novos equipamentos (switches, hds, �bra ótica, nobreak), inclusive para reposição dos
vandalizados, com extensão de garantia de storage. Além disso, são necessários investimentos para manutenção preventiva
e corretiva de toda a solução de videomonitoramento existente no df, o que inclui serviços de energização das câmeras.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - SSP

Objeto RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (2.000.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 24101

Programa de Trabalho 06.181.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A renovação de frota é medida necessária, notadamente em razão das diversas atividades �nalísticas de segurança pública,
tais como coordenação de operações integradas das forças de segurança, apoio aos conselhos de segurança, levantamento
das desordens nas regiões administrativas pela unidade de políticas públicas, além das exercidas pela defesa civil levando
ajuda humanitária, levantamento de áreas de risco e demais ações especí�cas, necessitando de veículos mais altos e com
tração 4x4, bem como van como centro de controle e os caminhões para transporte de produtos e materiais necessários ao
restabelecimento da normalidade da população vítima de desastres.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - SSP

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUBSECRETARIA DE
DEFESA CIVIL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 24101

Programa de Trabalho 06.182.6217.3029.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Em razão das atividades exercidas pela defesa civil levando ajuda humanitária, levantamento de áreas de risco e demais
ações especí�cas, necessita de epi's para exercer as atividades e ações de defesa civil.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Proposta 6 - RA IX

Objeto URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA CNN 02, PRÓXIMO À ESTAÇÃO DO METRÔ CEILÂNDIA
CENTRO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (3.000.000,00)

Valor Solicitado 3.000.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.1950.0018

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 3.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Requali�cação da praça da cnn 2.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - RA IX

Objeto CONSTRUÇÃO DE CINE TEATRO / REFORMA DA BIBLIOTECA (ESTACIONAMENTO) E DO
CENTRO CULTURAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (2.625.000,00)

Valor Solicitado 2.625.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6219.3933.0043

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.625.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Promover a cultura e entretenimento em ceilândia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 9 - CODHAB

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DAS REDES DE ÁGUA
E ESGOTO NAS QUADRAS 19 - PROJEÇÕES 03 E 05 E QUADRA 47 - PROJEÇÃO 03,
LOCALIZADAS NO GAMA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (93.428,52)

Valor Solicitado 93.428,52

UO 28209

Programa de Trabalho 15.451.6208.1110.9565

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 93.428,52)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Visa o remanejamento de interferências das redes de  abastecimento de água e esgotamento sanitário nos lotes doados ao
distrito federal para uso da codhab localizadas no gama, se faz necessária captação de recurso para os remanejamentos com
vistas ao lançamento desses empreendimentos no gama, onde é estimado um potencial de 845 habitantes nos edifícios.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - CODHAB

Objeto EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA NA 3ª ETAPA DO RIACHO FUNDO II.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (5.015.353,39)

Valor Solicitado 5.015.353,39

UO 28209

Programa de Trabalho 15.451.6208.1133.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 5.015.353,39)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa atender os empreendimentos habitacionais promovidos pela codhab de toda a infraestrutura básica
necessária, garantindo a funcionalidade e habitabilidade, através da implantação de infraestrutura básica para atendimento
à futura população de aproximadamente 10. 000 (dez mil) habitantes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - CODHAB

Objeto EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 3ª ETAPA DO
RIACHO FUNDO II.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (1.680.048,72)

Valor Solicitado 1.680.048,72

UO 28209

Programa de Trabalho 15.451.6208.1110.9565

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.680.048,72)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa atender os empreendimentos habitacionais promovidos pela codhab de toda a infraestrutura básica
necessária, garantindo a funcionalidade e habitabilidade, através da implantação de infraestrutura básica para atendimento
à futura população de aproximadamente 10. 000 (dez mil) habitantes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - CODHAB

Objeto CONTRATAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA 3° ETAPA DO RIACHO FUNDO II.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (56.699,50)

Valor Solicitado 56.699,50

UO 28209

Programa de Trabalho 15.451.6208.1968.9565

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 56.699,50)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos com vistas à atender aos
empreendimentos habitacionais promovidos pela codhab de toda a infraestrutura básica necessária, neste objeto especí�co,
rede de distribuição de energia elétrica, garantindo a funcionalidade e habitabilidade para uma população de
aproximadamente 10. 000 habitantes que irão residir no local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - CODHAB

Objeto CONTRATAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NA 3° ETAPA DO RIACHO FUNDO II.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (141.527,29)

Valor Solicitado 141.527,29

UO 28209

Programa de Trabalho 15.451.6208.1968.9565

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 141.527,29)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos com vistas à atender aos
empreendimentos habitacionais promovidos pela codhab de toda a infraestrutura básica necessária, neste objeto especí�co,
a infraestrutura de iluminação pública, garantindo a funcionalidade e habitabilidade para uma população de
aproximadamente 10. 000 habitantes que irão residir no local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - CODHAB

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO PARA
EMPREENDIMENTO DENOMINADO “EXPANSÃO DO MANGUEIRAL”, NA REGIÃO
ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SÃO SEBASTIÃO  (1.185.290,20)

Valor Solicitado 1.185.290,20

UO 28209

Programa de Trabalho 16.482.6208.1968.0006

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.185.290,20)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Visa a elaboração de projeto urbanístico para execução da política habitacional do governo e a redução do dé�cit
habitacional do distrito federal, pelo qual será possível o atendimento de aproximadamente 9. 500 pessoas, propiciando
todas as infraestruturas necessárias e a quali�cação do espaço urbano na localidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - CODHAB

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DE REDE AÉREA 
(ENERGIA ELÉTRICA) LOCALIZADO NO SETOR CENTRAL DO GAMA, QD 47, PROJEÇÃO
01.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (23.771,08)

Valor Solicitado 23.771,08

UO 28209

Programa de Trabalho 15.451.6208.1110.9565

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 23.771,08)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Visa o remanejamentos de interferências de redes de energia elétrica nos lotes doados ao distrito federal para uso da
codhab localizadas no gama, se faz necessária captação de recurso para os remanejamentos com vistas ao lançamento
desses empreendimentos no gama, onde é estimado um potencial de 845 habitantes nos edifícios.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - CODHAB

Objeto CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
E URBANA DE ÁREAS DE OCUPAÇÃO INFORMAL, CARACTERIZADAS COMO INTERESSE
SOCIAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (49.260.550,16)

Valor Solicitado Livre

UO 28209

Programa de Trabalho 15.127.6208.4011.0019

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 49.260.550,16)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Visa a contratação de serviços técnicos para elaboração de projetos e estudos para regularização urbanística e fundiária de
áreas de interesse social, de cadastramento físico socioeconômico e atualização do projeto de urbanismo - urb. O
cadastramento, selagem, levantamento socioeconômico e o projeto urbanístico são ítens que constam em legislação
especí�ca são indispensáveis para o processo de titulação e entrega de�nitiva das escrituras para os moradores.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 1 - CODHAB

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS).

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (5.400.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 28209

Programa de Trabalho 16.482.6208.3571.0007

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 5.400.000,00)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

A proposta visa a execução do programa habita brasília, mais especi�camente ao eixo - na medida e  seu subprograma
melhorias habitacionais pelo qual esta codhab/df executa a política habitacional para a prestação de athis a famílias de baixa
renda por meio do benefício de reforma/ampliação ou reconstrução de unidades habitacionais edi�cadas com presença de
patologias construtivas ou funcionais, oriundas da autoconstrução. Destaca-se que o atendimento é realizado apenas em
habitações situadas em áreas de regularização de interesse social (aris) de�nidas expressamente no plano diretor de
ordenamento territorial do distrito federal – pdot, conforme análise técnica da codhab/df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - METRÔ-DF

Objeto PROJETO EDUCATIVO METRÔ-DF NAS ESCOLAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26206

Programa de Trabalho 26.453.6216.4091.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O plano diretor de transporte urbano e mobilidade (pdtu) abrange o sistema metroviário em direção a uma política que de
fato promova a melhoria da mobilidade da população. O pdtu estabelece , em seu art. 6°, vi , a manutenção de programas de
educação para mobilidade. Nesse sentido, faz-se necessária a criação de projetos educativos que desenvolvam o
comportamento dos cidadão usuários do metrô-df e fomentem a utilização do transporte sobre trilhos para melhoria do
trânsito e do meio ambiente. Além disso, desenvolve o respeito às regras de utilização do modal e do patrimônio público,
diminui acidentes, aumenta a conservação de equipamentos e, consequentemente, poupa recursos para este �m.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - METRÔ-DF

Objeto AQUISIÇÃO DE SETE VIATURAS OPERACIONAIS COM CELA PARA ENCAMINHAMENTO
DE INFRATORES.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (890.000,00)

Valor Solicitado 890.000,00

UO 26206

Programa de Trabalho 26.453.6216.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 890.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Considerando que mais de 160. 000 pessoas utilizam o sistema metroviário por dia no distrito federal e que há inúmeros
registros de ocorrências decorrentes de incivilidades e crimes no interior do sistema e áreas lindeiras, a intervenção rápida
dos agentes públicos representa, muitas vezes, a garantia de continuidade dos serviços. Em razão disso, as viaturas
operacionais são instrumentos para a companhia dar a pronta-resposta operacional necessária para a consecução de suas
atividades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - METRÔ-DF

Objeto AQUISIÇÃO DE 50 BLOQUEIOS (CATRACAS) PARA AS ESTAÇÕES DO METRÔ-DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (880.000,00)

Valor Solicitado 880.000,00

UO 26206

Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 880.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Necessidade de reposição de equipamentos de bloqueios (catracas), que perderam a vida útil ao longo dos anos ou que
encontram-se em processo de recondicionamento, em condições incapazes de restauração para uso com a devida
con�abilidade. Infelizmente, devido à falta de estoque de sobressalentes, torna-se necessário realizar o isolamento do
bloqueio e impedimento de sua utilização com o intuito de preservar a integridade física do usuário, já que esta falha
provoca giros bruscos do conjunto tripé que podem lesionar um usuário em passagem. Para os outros componentes,
embora não inter�ram na integridade do usuário, podem ocorrer travamentos, gerando inconveniência no acesso ao
sistema.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - METRÔ-DF

Objeto ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL NAS ESTAÇÕES DO
METRÔ-DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (4.500.000,00)

Valor Solicitado 4.500.000,00

UO 26206

Programa de Trabalho 26.126.6216.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 4.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto visa atender a legislação pertinente e as normas técnicas, principalmente abnt nbr 9050, referentes à
acessibilidade universal nas estações metroviárias, requisito fundamental para o sistema metroviário e para integração,
principalmente no interior das estações, desde o acesso até o embarque do usuário no trem. Além das previsões legais e
condições de acessibilidade universal, decorre também de atendimento à secretária extraordinária da pessoa com
de�ciência, valendo destacar que serão bene�ciados diretamente mais de 160. 000 usuários que utilizam o sistema
metroviário diariamente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - METRÔ-DF

Objeto PARACICLOS - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETAS NAS
ESTAÇÕES DO METRÔ-DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (70.000,00)

Valor Solicitado 70.000,00

UO 26206

Programa de Trabalho 26.451.6216.3858.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 70.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Legislativo

Justi�cativa

Em consonância à lei nº 4. 800, de 29/03/2012, o investimento em infraestrutura cicloviária destina-se à promoção do uso da
bicicleta como alternativa de transporte complementar, sustentável, ambientalmente correto e integrado aos demais
modais, especi�camente ao metroviário.
No df, desde 2012, existe a lei nº 4. 800, de 29. 03. 2012, que determina a construção de bicicletários no distrito federal.
Segundo tal norma, a estrutura é obrigatória em agências bancárias, estações do metrô, estabelecimentos de ensino
públicos e privados, clínicas, hospitais, centros de saúde e unidades de pronto atendimento, edifícios que abrigam órgãos
públicos, supermercados, shopping centers, entre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - METRÔ-DF

Objeto CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA A ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE EM ÁGUAS
CLARAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * ÁGUAS CLARAS (1.200.000,00)

Valor Solicitado 1.200.000,00

UO 26206

Programa de Trabalho 26.451.6216.5071.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A contratação de empresa para a construção de estacionamento para a referida estação atenderá a população motorizada
que não habita nas proximidades das estações metroviárias, permitindo aos usuários estacionar ao lado da estação estrada
parque e embarcar no metrô-df. O projeto em questão prevê que parte dos veículos que utilizam diariamente a eptg como
meio de acesso ao plano piloto poderiam fazer a troca de modal na estação estrada parque, diminuindo assim o número de
veículos na rodovia e aumentando o número de passageiros do metrô-df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - METRÔ-DF

Objeto CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES SOBRE A LINHA DO METRÔ-DF PARA
ACESSO À ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE,  EM ÁGUAS CLARAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * ÁGUAS CLARAS (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 26206

Programa de Trabalho 26.451.6216.1347.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O projeto em questão prevê o acréscimo de passagem pavimentada e passarela sobre a via permanente do metrô-df, de
modo a diminuir e facilitar o percurso do usuário bem como o atendimento prioritário às pessoas com de�ciência física,
idosos, gestantes e lactantes acompanhadas de crianças de colo, para a promoção da acessibilidade, dispostas nas
legislações pertinentes. A passarela de pedestres bene�ciará diretamente a população da área do entorno da estação
estrada  parque do metrô-df, incluindo usuários e funcionários do comércio local, shopping center, estudantes de grandes
faculdades da região, além de moradores de diversos condomínios. Estudos projetam 15. 500 usuários para 2023.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - METRÔ-DF

Objeto AQUISIÇÃO DE DRONE PARA VIGILÂNCIA AÉREA DO METRÔ-DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (80.000,00)

Valor Solicitado 80.000,00

UO 26206

Programa de Trabalho 26.126.6216.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 80.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A aquisição de 1 (um) equipamento de drone visa:.
* melhorar o planejamento das estratégias de combate aos crimes contra o patrimônio (furtos de cabos, danos às
instalações físicas, etc), além de ações preventivas de cunho operacional, considerando o �uxo de usuários e outras
particularidades do sistema metroviário;.
* disponibilizar dados concretos aos demais órgãos do gdf quanto à ocupação irregular de áreas que pertencem à
companhia;.
* fornecer dados estatísticos aos órgãos de segurança pública referentes aos crimes que ocorrem nas imediações da
companhia (trá�co de drogas, roubos nos acessos das estações).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - METRÔ-DF

Objeto AQUISIÇÃO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) CÂMERAS DE CORPO (BODYCAM) PARA O
CORPO DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO METRÔ-DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (154.000,00)

Valor Solicitado 154.000,00

UO 26206

Programa de Trabalho 26.453.6216.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 154.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição pretendida visa equipar agentes e inspetores de segurança, trazendo maior segurança jurídica nas abordagens,
detenções e prisões que se �zerem necessárias. A câmera de corpo torna-se uma aliada legal nas ocorrências que culminam
na detenção, prisão e encaminhamento de infratores à autoridade policial, protegendo juridicamente os agentes públicos,
bem como a companhia, nos casos de demandas judiciais iniciadas por usuários e infratores e garantindo a transparência
das ações do poder público.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - METRÔ-DF

Objeto AQUISIÇÃO DE VÍDEO WALL PARA O CENTRO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA
DO METRÔ-DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (150.000,00)

Valor Solicitado 150.000,00

UO 26206

Programa de Trabalho 26.126.6216.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 150.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição de um vídeo wall visa proporcionar melhoria na qualidade das imagens geradas pelo circuito fechado de tv / cftv
possibilitando maior precisão no monitoramento do �uxo de embarques e desembarques de usuários, acompanhamento
virtual de pessoas com de�ciência, bem como as condições operacionais das plataformas das estações. A proposta
abrangerá especi�camente o centro de monitoramento da segurança - cms, localizado no complexo administrativo e
operacional do metrô-df, no entanto, o monitoramento a ser realizado a partir de tal aquisição tem abrangência em todo o
sistema metroviário.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - METRÔ-DF

Objeto AQUISIÇÃO DE REDUTORES DE VÃO ENTRE O TREM E A PLATAFORMA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (3.900.000,00)

Valor Solicitado 3.900.000,00

UO 26206

Programa de Trabalho 26.451.6216.5002.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 3.900.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atualmente, no distrito federal mais de 160. 000 pessoas utilizam o sistema metroviário por dia. A instalação dos redutores
de vão proporcionará maior segurança e comodidade a todos os usuários do sistema metroviário do distrito federal durante
o embarque/desembarque nos trens, principalmente aos usuários com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e lactantes
acompanhadas de crianças de colo.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

Proposta 1 - NOVACAP

Objeto MANUTENÇÃO DE VIAS - TAPA BURACO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O concreto betuminoso usinado a quente - cbuq sofre um desgaste natural devido à diversos fatores, como tempo uso, peso
dos veículos e ação das chuvas, o que torna grande a demanda por procedimento de preenchimento de falhas asfálticas em
vias principais e secundárias em áreas públicas, em todo o distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - NOVACAP

Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO E
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE BACIAS DE DETENÇÃO E SERVIÇOS DE VIDEOINSPEÇÃO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 17.512.6209.2903.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O objeto permitirá o escoamento rápido das águas super�ciais, facilitando o tráfego por ocasião das chuvas, bem como a
redução de gastos com manutenção de vias públicas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - NOVACAP

Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1968.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Elaboração de projetos para melhoria e ampliação da  infraestrutura urbana, de pavimentação, drenagem pluvial, ciclovias,
paisagismos, calçadas, etc.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - NOVACAP

Objeto IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTAS DE ACESSIBILIDADE E PROJETOS DE
PAISAGISMO (CALÇADAS).

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta possibilita que tanto as pessoas com mobilidade reduzida quanto as que têm alguma de�ciência sejam
integradas às atividades e serviços do dia a dia, com facilidade de locomoção e adaptação, sem barreiras. Ademais, os
projetos paisagísticos promovem a integração de ambientes naturais e a interação social, garantido uma melhor qualidade
de vida aos moradores.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - NOVACAP

Objeto IMPLANTAÇÃO DE  DRENAGEM PLUVIAL - QL 14 DO LAGO SUL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * LAGO SUL (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A obra visa o atendimento de moradores e  tem como principal objetivo implantar redes de captação de águas pluviais, pois
a sua ausência causa o assoreamento do lago paranoá e inundações na região.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - NOVACAP

Objeto IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL - QI E QL 28 DO LAGO SUL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * LAGO SUL (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A obra visa o atendimento de moradores organizados pela associação dos moradores da shis qi e ql 28 - amor 28 e tem
como principal objetivo implantar redes de captação de águas pluviais, pois a sua ausência causa o assoreamento do lago
paranoá e inundações na região.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - NOVACAP

Objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA AVENIDA MONJOLO, NO RECANTO DAS
EMAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Implantação de pavimentação para melhorar a trafegabilidade da região, promovendo mais acessibilidade e proporcionando
níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias. Ademais, a drenagem
permite a redução de custo de manutenção das vias, garantido o escoamento de forma correta e maior durabilidade ao
pavimento, evitando-se transtornos aos moradores.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

92



Proposta 8 - NOVACAP

Objeto URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO METRÔ DO CNN2 DO SETOR N NORTE DA CEILÂNDIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Melhoria urbanística no entorno da estação do metrô, com a adequação de acessibilidade, arborização e embelezamento
para os usuários do metrô, visando a valorização dos espaços públicos com função social.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - NOVACAP

Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA CAMINHO DA
MATA ( TRECHO REDE 2) DO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Executar a pavimentação para garantir o acesso aos moradores da localidade. A implantação de pavimentação  melhorará a
trafegabilidade da região, promovendo mais acessibilidade e proporcionando níveis satisfatórios de segurança, velocidade e
economia no transporte de pessoas e mercadorias. Ademais, a drenagem permite a redução de custo de manutenção das
vias, garantido o escoamento de forma correta e maior durabilidade ao pavimento, evitando-se transtornos aos moradores.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - NOVACAP

Objeto ROTA TURISTICA (1ª FASE) - VILA PLANALTO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Reforçar e criar melhor infraestrutura ao turismo cultural na localidade, dinamizando as crescentes atividades comerciais da
vila planalto do setor gastronômico.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 11 - NOVACAP

Objeto RUA NACIONAL SÃO SEBASTIÃO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SÃO SEBASTIÃO  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A execução dessa obra contribuirá para ganho na qualidade de vida da população lindeira, bem como nas condições de
trafegabilidade na via, promovendo mais acessibilidade e proporcionando níveis satisfatórios de segurança, velocidade e
economia no transporte de pessoas e mercadorias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - NOVACAP

Objeto EXECUÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.812.6206.1079.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O objeto permitirá a inclusão e a integração social, proporcionando inúmeros benefícios à saúde humana, haja vista a
prevenção de doenças cardíacas, diabetes e obesidade. Ademais, contribui para a promoção da segurança pública,
auxiliando na prevenção e no combate às drogas e à violência.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - NOVACAP

Objeto MANUTENÇÃO E REFORMA DE CAMPOS SINTÉTICOS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.812.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Manter o aspecto airoso e a boa performance para receber partidas esportivas pela comunidade, garantindo sua textura
uniforme e nivelada e o escoamento de água ideal para não criar poças de água em caso de chuva.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - NOVACAP

Objeto RECAPEAMENTO DA MALHA VIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Melhoria da condição do pavimento asfáltico das cidades. O objeto auxiliará na melhoria e aumento da segurança no
trânsito, tanto para pedestres quanto para motoristas, proporcionando  níveis de velocidade e economia no transporte de
pessoas e mercadorias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - NOVACAP

Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.452.6209.8508.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os insumos permitirão a execução de obras direta de pavimentação pela companhia urbanizadora na nova capital do brasil,
melhorando a trafegabilidade das regiões administrativas e promovendo mais acessibilidade, níveis satisfatórios de
segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 16 - NOVACAP

Objeto REFORMA DAS FEIRAS PERMANENTES NO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (8.220.000,00), NÚCLEO BANDEIRANTE (5.335.400,00), CEILÂNDIA (12.000.000,00), 
SOBRADINHO  (7.546.195,25), SÃO SEBASTIÃO  (8.456.321,40), GUARÁ (10.228.201,50), 
SANTA MARIA  (8.689.040,20), CRUZEIRO (8.950.139,03)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6207.3247.9253

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 69.425.297,38)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

As estruturas físicas das feiras sofreram danos decorrentes de diversos fatores como tempo e depredação, a situação traz
desconforto e em alguns casos riscos para a população.
As reformas são necessárias para proporcionar aos usuários segurança e conforto, estimulando o �uxo do comércio local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 17 - NOVACAP

Objeto REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA EQS 112/113 SUL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (1.958.000,00)

Valor Solicitado 1.958.000,00

UO 22201

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.958.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem o objetivo proporcionar lazer com segurança e conforto aos usuários, pois devido ao tempo, a praça
necessita de reforma para melhor aproveitamento da comunidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 18 - NOVACAP

Objeto CONSTRUÇÃO DE FEIRAS PERMANENTES NO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * ITAPOÃ (10.000.000,00), ARNIQUEIRAS (3.000.000,00), CEILÂNDIA (10.000.000,00), 
JARDIM BOTÂNICO (20.000.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.122.6207.1302.9750

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 43.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Trata-se de uma identidade cultural do distrito federal, local que reúne costumes de várias regiões do país tais como:
culinária, vestuário e apresentações culturais. O modelo de box permite que os produtos sejam comercializados de forma
mais acessível, uma vez que são comercializados com valores mais baixos. Serão implantadas em regiões desfavorecidas de
equipamentos de lazer, tornando-se assim um local para esse �m.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 19 - NOVACAP

Objeto CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESTAURANTES COMUNITÁRIOS NO DISTRITO
FEDERAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (11.216.572,68), VARJÃO  (6.000.000,00), SAMAMBAIA  (6.000.000,00), 
ARNIQUEIRAS (4.974.259,44)

Valor Solicitado Livre

UO 22201

Programa de Trabalho 15.122.6228.5762.9818

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 23.216.572,68)

Programa de Trabalho 15.122.6228.3196.9818

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 4.974.259,44)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Necessidade de ampliar o acesso ao direito humano a alimentação adequada previsto no art. 3º da lei orgânica de segurança
alimentar e nutricional (losan) e no art. 2º da lei nº 4. 085, de 10 de janeiro de 2008 (política de segurança alimentar e
nutricional do distrito federal).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Proposta 8 - DER

Objeto RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26205

Programa de Trabalho 26.782.6216.1475.1199

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O uso contínuo das rodovias provoca o desgaste natural da pavimentação asfáltica, atualmente o distrito federal, possui
diversos trechos que encontram-se em um estado de conservação ruim, apresentando desgastes no corpo estradal, com
buracos, deformações, sinalização incipiente, dentre outros. Essas condições, provocam diversos transtornos e prejuízos
�nanceiros para a população, além de colocar em risco a segurança dos usuários. Neste cenário, surge a necessidade de
realizar a restauração de diversos trechos de rodovias no distrito federal, a�m de assegurar o transporte, a mobilidade e a
segurança da população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - DER

Objeto CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26205

Programa de Trabalho 26.782.6216.2316.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

As obras de arte especiais (pontes, passarelas de pedestres e viadutos) sobre as rodovias do distrito federal são de extrema
importância para a segurança da população e �uidez no trânsito. É sabido que a conservação dessas estruturas prolonga a
sua vida útil, evitando intervenções mais severas e caras na sua manutenção. Assim, devido à importância destes
equipamentos e no intuito de sempre melhor atender às demandas da sociedade, faz-se necessária a realização da
manutenção preventiva das oaes, para assegurar a mobilidade e a segurança da população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - DER

Objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 26205

Programa de Trabalho 26.782.6216.5745.0003

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A infraestrutura de pavimentação asfáltica é imprescindível, para a boa �uidez do tráfego, segurança e conforto da
população. No distrito federal, existem diversos trechos de vias que não contam com pavimentação adequada, provocando
diversos transtornos para a população. Além de aumentar a segurança e melhorar a �uidez das vias a implantação de
pavimentação colabora diretamente com o desenvolvimento econômico e com a integração urbana das regiões bene�ciadas,
fortalecendo a presença do poder público junto a população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - DER

Objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE  CICLOVIA NO PISTÃO SUL, EM TAGUATINGA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26205

Programa de Trabalho 26.782.6216.3090.0006

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A construção da ciclovia na df-001, pistão sul, tem o objetivo de proporcionar aos ciclistas dessa região o deslocamento, com
segurança, na região de taguatinga.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - DER

Objeto IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE  PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 4º DISTRITO
RODOVIÁRIO DO DF NA RA DO PARANOÁ.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (900.000,00)

Valor Solicitado 900.000,00

UO 26205

Programa de Trabalho 26.451.8216.3903.9710

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 900.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A iluminação pública do pátio do 4º distrito rodoviário é de extrema importância para a sua segurança, haja vista que a
unidade possui edi�cações individualizadas, contendo bens patrimoniais móveis, além da guarda de uma frota de máquinas
e veículos. Assim, devido à importância da segurança destes equipamentos e no intuito de se resguardar o patrimônio
público, faz-se necessária a implantação desta iluminação, a exemplo do que já ocorre nas demais unidades da autarquia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - DER

Objeto AMPLIAÇÃO DA RODOVIA DF-250, TRECHO DO ENTRONCAMENTO DA DF-001 ATÉ A
ENTRADA DO NÚCLEO RURAL SOBRADINHO DOS MELOS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26205

Programa de Trabalho 26.782.6216.3005.0015

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A ampliação (duplicação) da df-250 - trecho do entroncamento da df-001 até a entrada do núcleo rural sobradinho dos
melos, tem o objetivo de melhorar as condições viárias da região quanto ao escoamento da produção local, bem como
proporcionar aos moradores da região melhores condições de deslocamento, conforme estudos e contagens de tráfegos
realizados.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 1 - DER

Objeto CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26205

Programa de Trabalho 26.782.6216.1347.0006

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A segurança de pedestres e motoristas depende diretamente da oferta de infraestrutura adequada nas rodovias. Atualmente
no distrito federal existem diversos trechos de rodovias que colocam em risco a vida de pedestres e motoristas devido a falta
de pontos de travessia seguros. Nesse contexto, a construção de passarelas em estrutura mista são necessárias para
aumentar a segurança e a acessibilidade, melhorando a �uidez do tráfego e reduzindo o número de acidentes graves
envolvendo pedestres em diversas localidades do df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - SECEC

Objeto FESTIVAL DE CULTURA NAS CIDADES.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.9075.0136

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O objeto proposto tem como objetivo realizar festivais de cultura em todas as regiões administrativas, bene�ciando os
agentes culturais e a população do distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - SECEC

Objeto APOIO A AÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS DAS GERÊNCIAS DE CULTURA
NAS  REGIÕES ADMINISTRATIVAS.DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.3304.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta busca captar recursos para �nanciar projetos e ações relacionadas as atividades setoriais de cultura no âmbito
de atuação das gerências de cultura das regiões administrativas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - SECEC

Objeto APOIO E FOMENTO AOS PONTOS E PONTÕES DE CULTURA NO DISTRITO FEDERAL E
RIDE.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.3304.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre),  339036 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Captar recursos para subsidiar o fomento aos pontos e pontões de cultura, para  desenvolvimento de atividades culturais e
artísticas relevantes para a diversidade cultural em diferentes linguagens no distrito federal que irá  bene�ciando as
comunidades e agentes culturais de todas as regiões administrativas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - SECEC

Objeto REVITALIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.9075.0004

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O acervo de partituras da ostncs, que já estava armazenado em péssimas condições, vem sofrendo grave deterioração. Isso
porque as partituras musicais constituem acervo peculiar, com especi�cidades no que diz respeito às necessidades de
catalogação, classi�cação, indexação, preservação, tratamento e disponibilização. O acervo é composto por doações de
colecionadores e embaixadas, bem como de aquisições de obras nacionais e internacionais. Entre o acervo a ser bene�ciado
por este projeto, encontra-se também o original do maestro cláudio santoro, cumpre mencionar que este acervo possui
enorme relevância deve ser registrado como obra de interesse público e social pelo arquivo público do df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 22 - SECEC

Objeto MODERNIZAÇÃO DA RÁDIO CULTURA FM.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (720.000,00)

Valor Solicitado 720.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.2417.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 720.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A rádio cultura fm faz parte da estrutura da secec e necessita de investimentos para a modernização de sua infraestrutura
técnica, devido ao desgaste dos equipamentos, e para a atualização tecnológica de captação de áudio e imagem, não só em
seus estúdios como também em eventos em outras localidades, tanto em transmissões ao vivo como em gravações para
posterior exibição em sua programação. É de crucial importância para a radiodifusão do df, ter uma rádio devidamente
equipada para atender as demandas culturais contemporâneas de forma descentralizada, diversi�cada e plural.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 25 - SECEC

Objeto EXPOSIÇÃO "100 ANOS DA SEMANA DE ARTE MODERNA DE 22".

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.2962.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Em 2022, comemoram-se os 100 anos de semana de arte moderna de 1922, que foi um marco na história da arte brasileira.
Para celebrar esse momento incontornável da cultura nacional, o mab prepara uma grande exposição para retomar não
apenas a memória do modernismo, mas também os grandes nomes da semana de arte contemporânea do país.
No entanto, o mab não possui obras de artistas que integraram a semana de 1922. Os recursos solicitados são, portanto,
para adquirir 20 gravuras (no valor total de r$ 100 mil pelas 20 obras) de artistas que participaram da semana de 22 ou que
sejam de importância fundamental, como di cavalcanti e portinari, e o restante para expor essas obras.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 38 - SECEC

Objeto DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA -
ENCONTRO DE GRAFITE.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (340.000,00)

Valor Solicitado 340.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.4023.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339031 (R$ 0,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposição de encontros anuais de gra�te é um dos resultados da ampla mobilização da sociedade civil em prol da
valorização da arte urbana e de seus produtores e é uma das ações previstas pela política de valorização do gra�te do
distrito federal - decreto nº 39. 174/2018. A seleção para os encontros conta com ampla participação de gra�teiros e
gra�teiras do df e ride, que concorrem, por meio de edital de chamamento público às vagas destinadas às contratações
artísticas com a devida remuneração.
Tais objetivos estão em consonância com o plano de cultura do distrito federal ao possibilitarem: a ampliação, diversi�cação
e descentralização da oferta cultural no distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 29 - SECEC

Objeto MANUTENÇÃO SISTEMA DE PREVENÇÃO/ALARME DE INCÊNDIO DO CINE BRASÍLIA –
MODERNIZAR O SISTEMA DE ALARMES.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.3718.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O espaço faz parte do projeto arquitetônico modernista desenhado por oscar niemeyer. Mais do que isso. Está incorporado
no inconsciente dos brasilienses e de representantes da classe cinematográ�ca brasileira do país como símbolo cultural
local.
Para segurança dos usuários e visitantes é necessário modernizar o sistema de prevenção e alarme de incêndio, visando
cumprir exigências do corpo de bombeiros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 35 - SECEC

Objeto MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO PANTEÃO DA PÁTRIA, DO
COMPLEXO CULTURAL 3 PODERES.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 240.000,00),  449052 (R$ 360.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O sistema de refrigeração do panteão da pátria, do complexo cultural 3 poderes é o mesmo da data de sua construção,
apresentando-se hoje como obsoleto, em razão da modernização tecnológica. Deve-se considerar a necessidade de sua
execução, tanto nos aspectos de economia como de maior conforto ao público usuário, incluindo-se os turistas que visitam
aquele pujante espaço, que faz parte do conjunto arquitetônico de oscar niemeyer.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 36 - SECEC

Objeto MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E DOS ALAMBRADOS DO PÓLO DE CINEMA E VÍDEO
GRANDE OTELO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.422.8219.2396.5284

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O pólo de cinema e vídeo grande otelo, sob o domínio da secec/df é objeto do termo de cessão e uso �rmado com a
terracap, sendo a sua utilização em objetos exclusivos da indústria cinematográ�ca e suas instalações ainda são as originais
da construção, carecendo-se de manutenção/conservação e modernização e instalação de spda, dentre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 37 - SECEC

Objeto RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E  MODERNIZAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DO CINE ITAPOÃ NO GAMA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (1.100.000,00)

Valor Solicitado 1.100.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.422.8219.2396.5284

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 550.000,00),  449052 (R$ 550.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Com a edição do decreto a secec acaba por assumir a gestão administrativa e manutenção do cine itapoã localizado no
gama. Ao longo do tempo as edi�cações e equipamentos acabaram desgastados, requerendo a execução de serviços de
manutenção/modernização das estruturas físicas e equipamentos, incluindo acessibilidade e plano de proteção contra
incêndio. Aquisição de equipamentos em substituição aos obsoletos assim como adaptação às normas de segurança ditadas
pelas entidades �scalizadoras.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

106



Proposta 28 - SECEC

Objeto MANUTENÇÃO DA LONA DE COBERTURA DO TEATRO VERÔNICA MORENO DO
COMPLEXO CULTURAL DE SAMAMBAIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.2962.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O teatro verônica moreno, é o maior ambiente do complexo cultural de samambaia. O teatro possui 256 lugares, a sala de
espetáculos é equipada com cabine técnica de som, iluminação e assentos especiais para pessoas com mobilidade reduzida.
O objeto carece de reparos para maior conforto e comodidade ao público usuário daquele espaço cultural, especialmente
período chuvoso.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 30 - SECEC

Objeto AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E RETENÇÃO DE IMAGENS POR CÂMERAS
PARA O ESPAÇO CULTURAL RENATO RUSSO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.422.6219.3467.5284

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 80.000,00),  449052 (R$ 120.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O espaço cultural renato russo 508 sul, abrange salas, galerias e teatros com per�s variados para receber apresentações
artísticas e culturais de diferentes linguagens. Os serviços deverão contemplar aquisição de equipamentos e instalações,
obedecendo projeto especí�co de monitoramento e controle de acessos, incluindo as dependências da rc-fm.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 31 - SECEC

Objeto RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS DA
FUNARTE.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.500.000,00)

Valor Solicitado 2.500.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.422.8219.2396.5284

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 1.000.000,00),  449052 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Ao longo dos últimos dez anos a gestão do complexo cultural esteve sob a responsabilidade da fundação nacional das  artes
– funarte, mediante termo de cessão e uso. Agora, com o encerramento do termo de cessão as edi�cações passaram para a
responsabilidade direta da pasta, e para o perfeito aperfeiçoamento e cumprimento de seus objetivos �nais, necessária se
faz a execução de serviços de manutenção/modernização das estruturas físicas e equipamentos, incluindo acessibilidade e
plano de proteção contra incêndio.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 32 - SECEC

Objeto AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MEMORIAL DOS POVOS
INDÍGENAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (380.000,00)

Valor Solicitado 380.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 152.000,00),  449052 (R$ 228.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto inicial das edi�cações do memorial dos povos indígenas contempla sistema de refrigeração/ventilação dos espaços
expositivos, administrativos e conservação/restauro. Contudo, quando da execução tais serviços não foram contemplados.
Cabe registrar que o sistema de acionamento das bombas do sistema de combate a incêndio, quando necessário, ocorria
através de acionamento mecânico/manual de motor estacionário.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 34 - SECEC

Objeto MANUTENÇÃO E RESTAURO DAS EDIFICAÇÕES DO MUSEU VIVO DA MEMÓRIA
CANDANGA E MAQUETE.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * NÚCLEO BANDEIRANTE (700.000,00)

Valor Solicitado 700.000,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.3718.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 700.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O museu vivo da memória candanga é um espaço dedicado a manter a tradição e cultura trazida pelos candangos na
construção de brasília. O espaço é composto de edi�cações históricas e acervos de objetos de uso cotidiano dos candangos.
Além disso, o espaço abriga o�cinas e atividades que mantêm vivos os saberes trazidos pelos candangos na época da
construção da capital. As atividades que envolvem práticas manuais vão desde curso de marcenaria e cerâmica até gravura e
tecelagem. As o�cinas promovem a difusão das histórias e da cultura candanga e o museu cumpre seu papel social de cunho
educativo e cultural. Para a continuidade das o�cinas é necessária manutenção nos fornos para modelagem.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 24 - SECEC

Objeto PROGRAMA EDUCATIVO DO MUSEU DE ARTE DE BRASÍLIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (361.216,00)

Valor Solicitado 361.216,00

UO 16101

Programa de Trabalho 13.392.6219.2962.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 361.216,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O museu de arte de brasília foi reaberto ao público em maio deste ano após 14 anos fechado. De modo a garantir um
atendimento contínuo ao público espontâneo e a atender alunos, sobretudo de escolas públicas, é necessário que o museu
conte com um programa contínuo para receber e formar esses estudantes. Para isso apresentamos a seguinte proposta de
emenda, que prevê a contratação de serviço de mediação permanente para o museu, de modo a garantir atendimento de 9h
a 21h, seis dias por semana, durante um ano inteiro, com visitas guiadas, ateliês e o�cinas educativas, transporte por ônibus
uma vez por semana, material impresso e agendamento de escolas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 37 - SEDUH

Objeto ROTA ACESSIVEL A SGAS 603/604 E SQS 403/404- ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado 170.341,95

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 170.341,95)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta obra tem por objetivo con�gurar uma rota acessível que conecte a escola superior do ministério público com os pontos
de parada de ônibus, por meio de trajetos contínuos, sinalizados e livres de quaisquer obstáculos, de modo a garantir a
circulação segura de pedestres em geral, principalmente de pessoas com de�ciência e/ou mobilidade reduzida.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 30 - SEDUH

Objeto PROJETO DE PAISAGISMO 053/16 - ROTA ACESSIVEL LESTE OESTE SGAS 912/612 -
ENTORNO DA ESTAÇÃO DA 112 SUL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta obra tem por objetivo con�gurar rota acessível e conexão cicloviária que articule a estação do metrô na eqs 112/212 sul
aos principais polos de viagem.
Considerando projetos cicloviários na região como parte do programa pedala-df e considerando que tais projetos já foram
licitados, a presente intervenção priorizou o pedestre, com a formulação de rota acessível no sentido leste/oeste entre sgas
912/seps 712 - scrs 512 – estações do metrô entre quadra sul - eqs 112/212 - sgas 612, do plano piloto de brasília,
conectando as escolas aos pontos de parada de ônibus e às estações do metrô, por meio de trajetos contínuos, sinalizados e
livres de quaisquer obstáculos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 31 - SEDUH

Objeto ROTA ACESSIVEL ENTRE A ESTAÇÃO DE FURNAS DO METRÔ/DF E O INSTITUTO
FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS SAMAMBAIA ATÉ O PISTÃO NORTE.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta rota conecta a estação do metrô taguatinga sul à estação furnas em samambaia, por meio de calçadas, calçadas
compartilhadas, ciclovias e ciclofaixas. O projeto adota para o trecho de via entre a av. Leste e a estação furnas, ao sul:
inserção de ciclofaixa bidirecional, com 2,5m, ao longo da via, do lado direito, para dar segurança em relação à linha regular
de ônibus que trafega no local e para diminuir o cruzamento no �nal da rua, sendo adotado sentido único para esta via.
A infraestrutura cicloviária complementar, com cerca de 230m, junto da df-460, em trecho que transpõe o córrego
taguatinga, no parque boca da mata, é proposto passeio compartilhado no acostamento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 33 - SEDUH

Objeto PROJETO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA NA VIA W3, CONECTADO AS VIAS S3 E
N3.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (750.000,00)

Valor Solicitado 750.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3090.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 750.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Projeto integrante do programa +bike, da secretaria de mobilidade do df, e tem por objetivo promover a conexão cicloviária
e a melhoria dos passeios por meio de trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, de modo a dar mais segurança aos
pedestres e ciclistas que chegam e circulam na via w3. O siv complementa a malha cicloviária implantada, conectando as
ciclovias já instaladas nas vias n3, s3, ao norte do srtvn-smhn e ao sul do srtvs-smhs. A nova ciclovia de conexão será
implantada no canteiro central da w3.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 34 - SEDUH

Objeto PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA VIA QNJ.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A obra consiste em criar uma ciclovia bidirecional em asfalto no nível da via, localizada no eixo da via, contendo golas de
árvores a cada 18 metros, garantindo livre circulação para os ciclistas. A via terá seis metros e meio de faixa de rolamento
por sentido de tráfego, contendo maior largura nos trechos em que há parada de ônibus, assegurando duas faixas de
rolamento por sentido do tráfego. As paradas de ônibus terão dimensões variadas, de acordo com a situação consolidada do
entorno dos locais a serem mantidas ou relocadas, tendo sempre piso de placa de concreto. Nos trechos em que foi possível,
foram projetados estacionamentos de 45º e vagas paralelas ao meio-�o.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 35 - SEDUH

Objeto CONSTRUÇÃO DO PERCURSO TURÍSTICO CULTURAL  DA VILA PLANALTO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (6.000.000,00)

Valor Solicitado 6.000.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 6.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta objetiva construir um percurso para reforçar e criar melhor infraestrutura ao turismo cultural na vila planalto,
dinamizando as atividades comerciais do setor nos campos da gastronomia, organizando o �uxo de pedestres e o �uxo
viário além de disciplinar os locais de estacionamento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 36 - SEDUH

Objeto ALTERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO E ACESSIBILIDADE DAS ÁREAS
OCTOGONAIS AOS 7 E AOS 8.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SUDOESTE/OCTOGONAL (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto visa a alteração do acesso dessas áreas octogonais aos 7 e aos 8 e a proposição de rotas contínuas para os
pedestres, incluindo faixas de pedestres, sinalização tátil e rampas ou rebaixos. Além disso, propõe-se o redimensionamento
do sistema viário em alguns trechos para coibir o estacionamento irregular de veículos, melhorando os raios de giro, entre
outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 22 - SEDUH

Objeto PARQUE SOL NASCENTE.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (5.000.000,00)

Valor Solicitado 5.000.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6206.1950.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 5.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O parque urbano 2 do setor habitacional sol nascente localiza-se no shsn - setor habitacional sol nascente, trecho 1, etapa 1,
região administrativa de ceilândia. Dentro do shsn, localiza-se entre as áreas do setor de chácaras produtivas 01, o parque
linear grotão, o setor de chácaras produtivas 02, as quadra 600/700 e as quadras 501 e 700. O projeto de arquitetura
paisagística inclui a urbanização do parque com pista de caminhada, via compartilhada com ciclovia e acessos aos
equipamentos esportivos; planta geral de coordenadas, modelado do terreno, cercamento e especi�cação de vegetação das
áreas de uso comum e das áreas degradadas em área de preservação permanente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 23 - SEDUH

Objeto REQUALIFICAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA QUADRA 03 DO SETOR COMERCIAL SUL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta cria novas possibilidade de utilização dos espaços públicos, transformando becos em praças, permitindo a
multifuncionalidade das praças existentes para o skate e espetáculos, e procura ordenar as áreas para quiosques. Criam-se
também “elementos-surpresa” em locais inusitados no scs- paredes verdes, murais de arte, grandes pergolados – que
atraiam o usuário a tentar descobrir o setor, retirando a imagem de espaço degradado e marginal. Propõe-se a
requali�cação dos espaços públicos, ampliando a qualidade dos espaços destinados ao pedestre. Busca-se incentivar, a
partir da ação pública, o interesse no setor privado em investir na melhoria e manutenção da área.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 17 - SEDUH

Objeto REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA INDEPENDÊNCIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (2.500.000,00)

Valor Solicitado 2.500.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3089.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A avenida articula a área histórica da cidade com diversos usos institucionais, além de ser uma área de comércio tradicional.
Dessa forma, ela possui um �uxo signi�cativo de carros, ônibus e pedestres. A avenida possui um canteiro central bastante
arborizado que se estende por toda sua extensão de norte a sul. O uso do solo no lado oeste é predominantemente
comercial com quadras curtas, enquanto o lado leste possui quadras longas com a presença de equipamentos públicos. Um
dos principais desa�os do projeto é a melhoria das condições de acessibilidade, com o alargamento das calçadas e a
inserção de uma ciclovia posicionada no canteiro central, conferindo conforto e segurança.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 19 - SEDUH

Objeto PROJETO DE PAISAGISMO DE PRAÇA NA SCRN 711/712.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto trata da urbanização da praça localizada na scrn 711/712 e tem como objetivo promover a requali�cação dos
espaços públicos com a melhoria da acessibilidade local, implantação de equipamentos de esporte e lazer, organização dos
estacionamentos e iluminação pública com o intuito de se obter a melhoria da qualidade ambiental.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 20 - SEDUH

Objeto RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO CEILÂNDIA CENTRO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (2.500.000,00)

Valor Solicitado 2.500.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6206.5183.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 2.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O presente projeto trata do paisagismo da praça da estação ceilândia centro, complementando o projeto de requali�cação e
ajuste de parcelamento das cnn2, qnn12 e qnn14 (urb e mde 024/2017). A proposta visa a consolidação da praça prevista
para o local ao lado da estação ceilândia centro, com a criação de espaços de permanência e convívio, além de permitir a
instalação de feiras temporárias e espaços para abrigar quiosques.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 21 - SEDUH

Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO DO ABADIÃO - CEILÂNDIA QNN 12/14.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (4.000.000,00)

Valor Solicitado 4.000.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6206.1950.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 4.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O presente projeto trata do paisagismo do parque urbano do abadião criado pelo projeto de requali�cação e ajuste de
parcelamento urb e mde 024/2017. A proposta de criação de um parque urbano nas proximidades do estádio de futebol
maria de lourdes abadia, denominado abadião, entre a estação guariroba e a estação central tem como principal objetivo
quali�car a região e os percursos de pedestres na localidade com a criação de espaços destinados ao convívio, lazer e
atividades esportivas entre as quadras do setor n norte localizadas ao longo da linha da metrô na ceilândia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - SEDUH

Objeto IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E MALHA CICLOVIÁRIA NAS AVENIDAS
BOULEVARES E TRANSVERSAIS DE ÁGUAS CLARAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * ÁGUAS CLARAS (3.000.000,00)

Valor Solicitado 3.000.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3090.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 3.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto mobilidade ativa é uma ferramenta que visa investir e fortalecer as ações de mobilidade alternativa de
deslocamento.
A presente proposta tem por objetivo expandir a infraestrutura destinada a malha cicloviária nas avenidas boulevares e
transversais de águas claras.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - SEDUH

Objeto IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DA VIA S3 URB/MDE
008/16.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (1.562.304,00)

Valor Solicitado 1.562.304,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.562.304,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Este projeto urb/mde 008/16 compreende 41. 000m², em duas etapas. A etapa 1, com 10. 500m², já foi implantada. A
segunda etapa, com 20. 500m², complementa o trecho a leste do eixão, incluindo parte da via l1, entre os setores bancário e
de autarquias sul. Nesta segunda etapa está prevista a implantação e melhoria de calçadas com instalação de passeio
compartilhado – pedestre/ciclista, organização de estacionamentos e ciclovia no canteiro central da via l1. Esta etapa é ainda
contemplada com a reformulação das calçadas junto ao scs-b, acima da via w3, junto ao venâncio 2000 e ao pátio brasil, com
redimensionamento das faixas de rolamento e da calçada do canteiro central, com 10. 000m².

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - SEDUH

Objeto ROTA ACESSÍVEL HOSPITAL TAGUATINGA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Promoção do transporte não motorizado: incentivar e promover a qualidade do deslocamento não motorizado de pessoas,
já que é praticamente impossível completar qualquer deslocamento sem que nele esteja incluído um trecho não motorizado,
o que exige a um tratamento prioritário a esse modal. No df, estes deslocamentos (a pé e por bicicletas) constituem uma
parcela signi�cativa do total de viagens realizadas, perfazendo 23% dos deslocamentos. Um dos re�exos dessa inadequação
é a constatação de que 37% dos acidentes de trânsito envolvem pedestres e ciclistas, malgrado a existência, já tradicional, de
faixas para pedestres e ciclovias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - SEDUH

Objeto ROTA ACESSÍVEL CEE1 - QNJ 20 - TAGUATINGA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (1.131.657,00)

Valor Solicitado 1.131.657,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.131.657,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta obra constitui rotas acessíveis do centro de ensino especial 1 de taguatinga aos pontos de ônibus mais próximos,
fornecendo infraestrutura segura para o transporte de bicicleta e de pedestres em geral, principalmente de pessoas com
de�ciência e/ou mobilidade reduzida, sem interferência com unidades imobiliárias.
Localizada na qnj 20, área especial 12, taguatinga — que abriga o centro de ensino especial 01, fazendo divisa com a escola
classe 29, o centro educacional 05, o colégio biângulo e a 4° igreja presbiteriana de taguatinga, integrando parte da rota de
muitos pedestres, principalmente estudantes que circulam diariamente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - SEDUH

Objeto ROTA ACESSÍVEL AO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE SOBRADINHO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO  (550.000,00)

Valor Solicitado 550.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 550.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A rota acessível do centro de ensino especial 1 de sobradinho aos pontos de ônibus mais próximos, visa fornecer
infraestrutura segura de trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, para os pedestres em geral, principalmente para
pessoas com de�ciência e/ou mobilidade reduzida, sem interferência com unidades imobiliárias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - SEDUH

Objeto ROTA ACESSIVEL AO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL Nº1 DE SAMAMBAIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (890.104,77)

Valor Solicitado 890.104,77

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 890.104,77)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta obra constitui rotas acessíveis do centro de ensino especial 1 de samambaia aos pontos de ônibus mais próximos,
fornecendo infraestrutura segura para o transporte de bicicleta e de pedestres em geral, principalmente de pessoas com
de�ciência e/ou mobilidade reduzida, sem interferência com unidades imobiliárias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - SEDUH

Objeto PROJETO DE ROTA ACESSÍVEL AO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DO GAMA

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta obra tem por objetivo con�gurar rota acessível conectando o centro de ensino especial-cee 1, localizado na e055/56, ae
2, do gama, com os pontos de parada de ônibus, por meio de trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, de modo a
garantir a circulação segura dos pedestres em geral, e principalmente de pessoas com de�ciência e/ou mobilidade reduzida.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - SEDUH

Objeto IMPLANTAÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL AO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 01 DE
BRAZLÂNDIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * BRAZLÂNDIA (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta obra tem por objetivo con�gurar uma rota acessível que conecte o centro de ensino especial 01 de brazlândia com os
pontos de parada de ônibus, por meio de trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, de modo a garantir a circulação
segura dos pedestres em geral, e principalmente de pessoas com de�ciência e/ou mobilidade reduzida.
Em consequência do detalhamento do projeto da rota acessível foi necessário elaborar um projeto de urbanismo criando 2
(duas) vias, sendo uma entre a quadra 2 e a eq 2/4 e a outra entre a eq 2/4 e a quadra 4.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - SEDUH

Objeto ROTA DO TERMINAL CEILÂNDIA / ESCOLA TÉCNICA/CAIC- QNP 22.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (1.800.000,00)

Valor Solicitado 1.800.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.800.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta rota faz parte do projeto mobilidade ativa no entorno de terminais e equipamentos públicos – ceilândia, que tem por
objetivo con�gurar rota acessível e conexão cicloviária que articule a qnp22 com a escola técnica e o caic, por meio de
trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, de modo a garantir a circulação segura dos pedestres e ciclistas em geral, e
principalmente das pessoas com de�ciência ou mobilidade reduzida.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

120



Proposta 10 - SEDUH

Objeto ROTA ACESSÍVEL - ENTORNO DA ESTAÇÃO DA 114 SUL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta rota acessível, localizada na ra-i, tem como objetivo fazer a ligação da estação de metrô 114 sul até o setor hospitalar
sul. Como base, foram utilizadas para esta rota as informações do pedala df, e assim, foram feitos todos os ajustes
necessários de compatibilização entre o projeto previsto e a propostas de complementação da mobilidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - SEDUH

Objeto ROTA W3 SUL TERMINAL ASA SUL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (1.290.217,01)

Valor Solicitado 1.290.217,01

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.290.217,01)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta obra tem por objetivo con�gurar uma rota acessível que conecte o terminal asa sul com a via w3, em especial com o
setor hospitalar local sul, por meio de trajetos contínuos, sinalizados e livres de quaisquer obstáculos, de modo a garantir a
circulação segura de pedestres em geral, principalmente de pessoas com de�ciência e/ou mobilidade reduzida.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - SEDUH

Objeto PROJETO DE ROTA ACESSÍVEL AO IFB SGAN 609 E 610.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (650.000,00)

Valor Solicitado 650.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 650.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta obra tem por objetivo con�gurar uma rota acessível que conecte as universidades e escolas da sgan 610 e 609 aos
pontos de parada de ônibus, por meio de trajetos contínuos, sinalizados e livres de quaisquer obstáculos, de modo a garantir
a circulação segura de pedestres em geral, principalmente de pessoas com de�ciência e/ou mobilidade reduzida.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 13 - SEDUH

Objeto IMPLANTAÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL AO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 02- QNO 12 DE
CEILÂNDIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (970.000,00)

Valor Solicitado 970.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 970.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Obra de rota acessível para conectar o centro de ensino especial –cee 2, situado na qno 12, ceilândia, com os pontos de
parada de ônibus próximos, por meio de trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, de modo a garantir a circulação
segura dos pedestres em geral, e principalmente de pessoas com de�ciência e/ou mobilidade reduzida.
A rota abrange também equipamentos vizinhos que geram �uxos signi�cativos de pedestres, como a 24ª delegacia de
polícia, a feira do setor “o”, o centro educacional da 1ª infância, o centro de saúde nº 7, o terminal de ônibus do setor o,
estendendo-se da qno 10 a qno 14, e eqno 11/13 e eqno 13/15, para abarcar também, a ec 33 e o ce 14, respectivamente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - SEDUH

Objeto IMPLANTAÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL AO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CL
308 DE SANTA MARIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SANTA MARIA  (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 600.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A rota acessível do centro de ensino fundamental 308 de santa maria ra-xii aos pontos de ônibus mais próximos, visa
fornecer infraestrutura segura de trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, para os pedestres em geral,
principalmente para pessoas com de�ciência e/ou mobilidade reduzida, sem interferência com unidades imobiliárias. A
proposta consiste na melhoria da conexão e acessibilidade ao longo de toda a rota, além da proposta de uma pracinha para
uso tanto dos estudantes do centro de ensino quanto da comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - SEDUH

Objeto ROTAS DE ACESSIBILIDADE E MALHA CICLOVIÁRIA DO SESC EM DIREÇÃO A ESTAÇÃO
CENTRAL DE CEILÂNDIA - QNN 17/19.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (1.290.217,01)

Valor Solicitado 1.290.217,01

UO 28101

Programa de Trabalho 15.451.6216.3052.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.290.217,01)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta obra, parte do projeto mobilidade ativa no entorno das estações de metrô – ceilândia, tem por objetivo con�gurar rota
acessível e conexão cicloviária que articule o secs, com a qnn 17 e 20 com a estação de metrô – ceilândia centro, por meio de
trajetos contínuos, desobstruídos e sinalizados, de modo a garantir a circulação segura dos pedestres e ciclistas em geral, e
principalmente das pessoas com de�ciência ou mobilidade reduzida.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 6 - SEMOB

Objeto REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO GAMA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.782.6216.3182.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (R$ 5.786.954,66)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Necessidade de um projeto de reforma completo para o terminal, que contemplasse as atuais normas de necessibilidade,
seguindo parâmetros mínimos para atender a todo o público, não somente pessoas com de�ciências, gestantes, idosos, mas
um projeto universal. E ainda, identi�cou-se que os projetos arquitetônicos. Existentes não atendem a realidade atual
daquele terminal rodoviário, haja vista a complexidade dos serviços. Prestados no equipamento público em tela.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - SEMOB

Objeto REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BRAZLÂNDIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * BRAZLÂNDIA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.782.6216.3182.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (R$ 2.886.771,04)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O terminal de brazlândia centro foi construído há mais de 30 anos, e o mencionado equipamento não passou durante este
período por uma reforma substancial, demonstrando assim o estado precário de suas instalações.
A proposta tem como objetivo melhorar a logistica do transporte pblico, aumenta a segurança e conforto para os usuarios e
rodoviarios, com a construção de um novo terminal de ônibus no brazândia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - SEMOB

Objeto CONSTRUÇÃO TERMINAL DO SOL NASCENTE.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * POR DO SOL/SOL NASCENTE (3.042.980,67)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.451.6216.1284.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (R$ 3.042.980,67)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A região administrativa do sol nascente não possui terminal de ônibus e possui uma grande quantidade de passageiros do
sistema de transporte público coletivo do distrito federal.
A proposta tem como objetivo melhorar a logistica do transporte público, aumentar a segurança e conforto para os usuarios
e rodoviarios, com a construção de um novo terminal de ônibus no sol nascente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - SEMOB

Objeto CONSTRUÇÃO TERMINAL DO ARAPOANGA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.451.6216.1284.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (R$ 4.131.326,94)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A região do arapoanga não possui terminal de ônibus e possui uma grande quantidade de passageiros do sistema de
transporte público coletivo do distrito federal.
A proposta tem como objetivo melhorar a logística do transporte público, aumentar a segurança e conforto para os usuários
e rodoviários, com a construção de um novo terminal de ônibus no arapoanga.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - SEMOB

Objeto CONSTRUÇÃO TERMINAL DO ITAPOÃ.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * ITAPOÃ (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.451.6216.1284.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (R$ 3.180.175,13)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A região administrativa do itapoã não possui terminal de ônibus e possui uma grande quantidade de passageiros do sistema
de transporte público coletivo do distrito federal.
A proposta tem como objetivo melhorar a logística do transporte público, aumentar a segurança e conforto para os usuários
e rodoviários, com a construção de um novo terminal de ônibus no itapoã.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - SEMOB

Objeto CONSTRUÇÃO TERMINAL DE FURNAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (1.297.219,51)

Valor Solicitado 1.297.219,51

UO 26101

Programa de Trabalho 26.782.6216.7220.7909

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A estação do metro de furnas é um ponto de grande movimentação de pessoas, por isso a proposta de construir um grande
abrigo de passageiros para permitir a estocagem de ônibus, bem como a criação de 04 baias de ônibus para melhor
atendimento aos usuários.
A proposta tem como objetivo melhorar a logistica do transporte publico, aumentar a segurança e conforto para os usuarios
e rodoviarios, com a construção de um novo terminal de ônibus no samambaia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - SEMOB

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A
REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO E
MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL – PDTU/DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.128.6216.3983.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339035 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O distrito federal foi uma das primeiras capitais e regiões metropolitanas a contar com um plano diretor de transportes
urbanos, mediante um trabalho amplo que envolveu pesquisas aprofundadas sobre uso do solo, demandas e com projeções
futuras, realizadas em convênio entre o governo do distrito federal a então empresa brasileira de planejamento de
transportes – geipot e a empresa brasileira dos transportes urbanos – ebtu, concluído em 1979.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - SEMOB

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GESTÃO E TRATAMENTO
DOCUMENTAL DO  SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.128.6216.3983.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339035 (R$ 5.206.255,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa modernizar o gerenciamento de documentos do sistema de transporte e mobilidade  (stm), proporcionando
maior con�abilidade ao processo. Justi�ca-se em razão da recuperação dos documentos e de sua �nalidade para servir de
apoio à tomada de decisões e garantir os direitos e deveres das informações registradas. A digitalização, gestão documental
e o correto armazenamento dos dados permitirá acesso imediato à referência desejada e facilitará a consulta no processo de
localização das informações.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - SEMOB

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 26101

Programa de Trabalho 26.122.8216.8517.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A contratação se justi�ca pela necessidade de contar com pro�ssionais para apoiar as atividades desta semob, exercendo
atividades para as quais esta secretaria  não dispõe de mão de obra própria, a exemplo de técnicas em secretariado e
secretária executivas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 1 - SEMOB

Objeto IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (0,00)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.451.6216.3858.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A implantação de paraciclos visa atender aos ciclistas do distrito federal em seus deslocamentos diários, por meio da oferta
de infraestrutura de estacionamento adequada aos mesmos nos terminais rodoviários do sistema de transporte público
coletivo do df, assim como em escolas, praças, pontos comerciais e de lazer.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - SEMOB

Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REQUALIFICAR CALÇADAS E ESTRUTURAS DE
ACESSIBILIDADE EM CEILÂNDIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (75.000,00)

Valor Solicitado 75.000,00

UO 26101

Programa de Trabalho 26.451.6216.1968.0023

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Rotas do andar – ceilândia é um projeto proveniente da sociedade civil organizada, mais especi�camente da  associação
andar a pé em parceria com a associação rodas da paz.
O projeto buscou avaliar juntamente com a comunidade local as demandas de quem caminha pelos espaços urbanos de
ceilândia, e assim debater e propor intervenções para adequá-los às necessidades das pessoas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - SEMOB

Objeto IMPLANTAÇÃO DE 50KM DE CICLOVIAS NO DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (Livre), CEILÂNDIA (Livre), TAGUATINGA (Livre), BRAZLÂNDIA (Livre), 
SÃO SEBASTIÃO  (Livre), LAGO NORTE  (Livre), PLANO PILOTO (Livre), SIA (Livre), 
GUARÁ (Livre), SUDOESTE/OCTOGONAL (Livre), SOBRADINHO  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.451.6216.3090.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O objetivo do projeto é construir infraestrutura cicloviária de forma a complementar e conectar a malha existente.
Proporcionando conforto e segurança para os ciclistas em seus deslocamentos, fomentando uma mobilidade mais
sustentável no distrito federal.
Objeto de captação: retirar as cidades destacadas no texto, pois já estão na aba de divisibilidade e regionalização.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - SEMOB

Objeto IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.451.6216.1506.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (R$ 15.471,82)

Programa de Trabalho 26.451.6216.3181.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339051 (R$ 10.398,81)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Devido a grande demanda dos passageiros do transporte público coletivo do distrito federal há grande necessidade de
implantação de novos abrigos de passageiros, bem como a manutenção dos abrigos já existentes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - SEMOB

Objeto IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS REDUZIDOS DE PASSAGEIROS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (4.954.006,50)

Valor Solicitado Livre

UO 26101

Programa de Trabalho 26.451.6216.1506.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Devido a regiões administrativas sem espaço físico para a implantação dos abrigos tradicionais, foram criados modelos
reduzidos para a implantação de abrigos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 4 - SELDF

Objeto MODERNIZAÇÃO E REVISÃO DA REDE ELÉTRICA, EFICIENTIZAÇÃO PARA LED DO
PARQUE DA CIDADE.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (5.534.647,46)

Valor Solicitado 5.534.647,46

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6209.8508.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Parque da cidade é um local de lazer que  está muito defasado, com pontos de toda iluminação pública do parque da cidade
precária e reduzida, impossibilitando de que seja frequentado a noite.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - SELDF

Objeto EDUCADOR ESPORTIVO VOLUNTÁRIO” - EEV.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.4091.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339048 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Trata-se do projeto de voluntariado “educador esportivo voluntário” - eevv, implantado no âmbito desta secretaria de estado
de esporte e lazer por meio da portaria nº 59, de 19 de abril de 2021. O referido projeto tem por �nalidade o cumprimento
de políticas públicas de redução das desigualdades sociais e de melhoria da qualidade de vida da população, bem como está
em consonância com a missão institucional desta pasta, nos termos dos artigos 254 e 255 da lei orgânica do distrito federal.
Objetiva-se que os educadores esportivos voluntários atuem nos espaços esportivos e de lazer do distrito federal  auxiliando
a comunidade que frequentar esses espaços.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - SELDF

Objeto PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (3.406.500,00)

Valor Solicitado 3.406.500,00

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.2631.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339033 (R$ 3.000.000,00),  339039 (R$ 406.500,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Trata-se de prestação de serviço de transporte aéreo nacional, para atendimento das solicitações encaminhadas pelos
atletas bene�ciários do programa compete brasília, executado por esta pasta com base na lei nº 5. 797, de 29 de dezembro
de 2016, a prestação de serviço visa atender a equipe de atletas, técnico e dirigentes, se for o caso, registrados em entidades
esportivas do distrito federal, nos seus deslocamentos nacionais e internacionais, tendo origem no distrito federal, para
participação em eventos inseridos no calendário desportivo nacional e internacional. Esta secretaria tem, entre suas
diretrizes, a promoção de políticas públicas voltadas à promoção do esporte.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - SELDF

Objeto PROJETO GOL DO BRASIL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.9080.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Execução do “projeto gol do brasil ”mediante parceria �rmada entre a secretaria de estado do esporte e lazer do distrito
federal – seldf, a confederação brasileira de futebol – cbf e federação de futebol do distrito federal - �df, pelo período de 18
(dezoito) meses, visando desenvolver o futebol no âmbito do esporte educacional, de participação e lazer, para os
estudantes das unidades da rede pública de ensino do distrito federal, e assim proporcionando a integração escola-
comunidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - SELDF

Objeto REFORMA ESTÁDIO RORIZÃO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (700.000,00)

Valor Solicitado 700.000,00

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre),  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Execução de projeto de reforma (pintura, hidráulica, elétrica, sistema de incêncidio, etc) no estádio rorizão.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - SELDF

Objeto REFORMA ESTÁDIO AUGUSTINHO LIMA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO  (700.000,00)

Valor Solicitado 700.000,00

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Execução de projeto de reforma (pintura, hidráulica, elétrica, sistema de incêncidio, etc) no estádio augustinho lima.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 11 - SELDF

Objeto APOIAR A EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO BEZERRÃO, LOCALIZADO NO
GAMA/DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (900.000,00)

Valor Solicitado 900.000,00

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre),  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Execução das obras de reforma (pintura, hidráulica, elétrica, sistema de incêncidio, etc) no estádio bezerrão, localizado no
gama/df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - SELDF

Objeto CONSTRUÇÃO DE SALA, BANHEIROS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO
RORIZÃO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Execução de projeto de construção de banheiros e lanchonetes para o público (mandante e visitante), e outras demandas de
construção no estádio rorizão.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - SELDF

Objeto CONSTRUÇÃO DE SALA, BANHEIROS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO
AUGUSTINHO LIMA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO  (Livre)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Execução de projeto de construção de salas técnicas (subestação) na área interna, e outras demandas de construção no
estádio augustinho lima.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - SELDF

Objeto CONSTRUÇÃO DE SALA, BANHEIROS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO
BEZERRÃO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Execução de projeto de construção de salas técnicas (caixa d'água, sala de bombas) na área interna, e outras demandas de
construção no estádio bezerrão.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - SELDF

Objeto CORRIDA DE REIS 2022.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.9080.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Tradicional prova do atletismo de rua brasiliense e considerada um dos maiores eventos esportivos gratuitos do país, com
provas de 6km e 10km, abre o calendário  o�cial de eventos esportivos da cidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - SELDF

Objeto CONSTRUÇÃO CAMPO OFICIAL DE GRAMA SINTÉTICA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (1.914.000,00)

Valor Solicitado 1.914.000,00

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.1079.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Foi idealizado a construção de campo o�cial de grama sintética no campo anexo do estádio rorizão, em samambaia/df, para
atender as demandas da comunidade para a prática do futebol de campo. A ação se faz necessária para preservação do
campo de grama natural do estádio rorizão, utilizado para receber os jogos pro�ssionais dos campeonatos masculinos e
femininos do df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - SELDF

Objeto IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS SINTÉTICOS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.3596.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A implantação de campos de grama sintética incentiva e promove a prática esportiva e melhora a qualidade de vida da
população local. Investimentos em infraestrutura esportiva fomentam também a convivência familiar na comunidade e ajuda
a identi�car atletas talentosos. A oferta de equipamentos públicos para a prática esportiva garante mais saúde, bem-estar e
qualidade.
De vida para população. Essas ações além de democratizar o acesso ao esporte incentivam a prática de hábitos mais
saudáveis.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - SELDF

Objeto REFORMA DOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (400.000,00), SANTA MARIA  (400.000,00), PLANALTINA (400.000,00), 
BRAZLÂNDIA (400.000,00), RECANTO DAS EMAS (400.000,00), CEILÂNDIA (800.000,00), 
SOBRADINHO  (400.000,00), SÃO SEBASTIÃO  (400.000,00), SAMAMBAIA  (400.000,00), 
RIACHO FUNDO  (400.000,00), SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO  (400.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre),  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Estruturas físicas dos equipamentos públicos esportivos sem as devidas manutenções ou reformas necessárias para garantir
adequada conservação e segurança das estruturas dos imóveis.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 1 - SELDF

Objeto IIMPLANTAÇÃO  DE QUADRAS DE AREIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 34101

Programa de Trabalho 27.812.6206.3596.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A implantação de quadras de areia incentiva e promove a prática esportiva e melhora a qualidade de vida da população
local. Investimentos em infraestrutura esportiva fomentam também a convivência familiar.
Na comunidade e ajuda a identi�car atletas talentosos. A oferta de equipamentos públicos para a prática esportiva garante
mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para população. Essas ações além de democratizar o acesso ao esporte
incentivam a prática de hábitos mais saudáveis.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 6 - DF LEGAL

Objeto AQUISIÇÃO DE DRONES.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (87.900,00)

Valor Solicitado Livre

UO 63101

Programa de Trabalho 15.452.6208.2630.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339052 (R$ 879.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Para fortalecimento da �scalização, monitoramento e controle do território do df -  principalmente em locais de difícil acesso
e locais perigosos e violentos do distrito federal.
Devemos também considerar que com a utilização dos drones a df legal será capaz de obter imagens com maior precisão
assim como em tempo real e maior facilidade e segurança.
Obs: o objeto encontra-se em fase de pesquisa  para iniciar o processo de licitação,.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - DF LEGAL

Objeto FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO
TERRITÓRIO DO DF - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES  TECNOLÓGICAS

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 63101

Programa de Trabalho 04.127.6208.2630.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449030 (R$ 2.000.000,00),  449052 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Estas aquisições terão a �nalidade de manter em pleno funcionamento e sem riscos de paralisações de longo prazo os
recursos de ti, e ainda, permitirão a df legal aprimorar o acompanhamento e cumprimento aos prazos dos projetos em
andamento, de forma a apoiar, tempestivamente, os processos, atividades e serviços executados por esta secretaria.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - DF LEGAL

Objeto FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO 
TERRITÓRIO DO DF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 63101

Programa de Trabalho 04.127.6208.2630.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

As aquisições, ora pretendidas, contribuem para a criação e organização do núcleo de conciliação e resolução de con�itos, o
qual possibilitará a melhoria dos serviços, redução do número de processos autuados e incremento de um canal
diferenciado de diálogo com a sociedade, bem como elevar o grau de publicidade das ações �scais desenvolvidas pela
secretaria, promovendo uma melhoria na convivência urbana.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - DF LEGAL

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO E EPI PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS
INSPETORES FISCAIS DA  DF LEGAL

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (12.120,32)

Valor Solicitado 12.120,32

UO 63101

Programa de Trabalho 04.127.6208.4053.0011

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 12.120,32)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Operacionalização das demandas inerentes a �scalização, baseadas em suporte ferramental adequado, bem como a
utilização de equipamentos  de proteção individual visando uma melhor efetividade e segurança nas ações �scais
desenvolvidas em campo.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - DF LEGAL

Objeto CÂMERAS PORTÁTEIS E COLETES BALÍSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES 
OPERACIONAIS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (308.500,00)

Valor Solicitado 308.500,00

UO 63101

Programa de Trabalho 04.127.6208.2630.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 308.500,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Para o adequado desempenho das suas atribuições referentes a gestão territorial a df legal precisa estar atenta e em
sincronia com as transformações sociais e tecnológicas da sociedade que representa. A aquisição de 18 câmeras portáteis
vai dar suporte para o esclarecimento de dúvidas sobre a ação operacional, principalmente, àquelas que geram con�itos ou
confrontos, resultando em maior transparência nas ações, inibindo ou con�rmando se houve ou não excessos no
desenvolvimento da ação operacional.
Estes equipamentos, mais  a aquisição de 18 coletes balísticos adaptável a cada agente �scal, poderão ajudar na melhor
adequação dos resultados e no desenvolvimento das temáticas relacionadas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - DF LEGAL

Objeto EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO CONFERÊNCIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (56.000,00)

Valor Solicitado 56.000,00

UO 63101

Programa de Trabalho 15.722.6208.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339052 (R$ 56.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Necessidade de realizar reuniões  na modalidade à distância com os diversos setores da administração pública.
Esses equipamento serão utilzados nas diversas subsecretaria da df legal.
Por se tratar de contratação simples é possível realizar a contratação no máximo em 6 (seis) meses.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - DF LEGAL

Objeto AQUISIÇÃO DE APLICATIVOS E LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEORREFERENCIADA  PARA O INCREMENTO DO
MONITORAMENTO  TERRITORIAL

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 63101

Programa de Trabalho 04.127.6208.2630.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 762.845,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

As melhorias na plataforma tecnológica, com a compra de softwares visa o aperfeiçoamento  no monitoramento remoto dos
espaços urbanos e rurais, aumentando a capacidade operacional de agir com rapidez e evitar con�itos desnecessários na
organização territorial do df. Desta forma  toda a população poderá desfrutar de áreas públicas ordenadas e de  um uso
quali�cado e racional do solo, preservando  o meio ambiente e consequentemente a qualidade de vida da população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Proposta 3 - SLU

Objeto AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA CRIAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO SLU.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 22214

Programa de Trabalho 15.452.6210.4094.2256

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O slu possui, dentre suas responsabilidades, a promoção da educação ambiental e mobilização social para o correto manejo
dos resíduos sólidos, sendo ainda missão da autarquia mobilizar a comunidade para a manutenção da limpeza dos espaços
públicos. É, legalmente, corresponsável pela institucionalização de atividades de educação ambiental no âmbito distrital. O
projeto de desenvolvimento de uma “unidade móvel de educação ambiental” busca complementar e apoiar as atividades
hoje desenvolvidas pela assessoria de comunicação e mobilização, tornando-o também itinerante, possibilitando levar à
população informações sobre meio ambiente e gestão de resíduos sólidos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - SLU

Objeto CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATERROS SANITÁRIOS E DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22214

Programa de Trabalho 15.122.6209.4088.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O fechamento do antigo aterro controlado do jóquei, com a inauguração do aterro sanitário de brasília - asb e da unidade de
recebimento de entulhos - ure, resolveu um grande problema do distrito federal em relação a destinação �nal
ambientalmente adequada de resíduos. No entanto, esse marco trouxe também grandes desa�os ao slu, visto que a
operação dessas duas unidades requer cuidados e tecnologias até então desconhecidas, do ponto de vista
prático/operacional, por parte de seus servidores. Assim, com o intuito de garantir que o distrito federal seja referência
nacional em relação à gestão sustentável de resíduos, faz-se necessário promover a capacitação dos servidores desta
autarquia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - SLU

Objeto VISITAS TÉCNICAS A ATERROS SANITÁRIOS DE OUTROS ESTADOS E PAÍSES.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 22214

Programa de Trabalho 15.122.8209.8517.9762

Natureza da Despesa (Valor):  339033 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O fechamento do antigo aterro controlado do jóquei, com a inauguração do aterro sanitário de brasília - asb, resolveu um
grande problema do distrito federal em relação a destinação �nal ambientalmente adequada de resíduos. No entanto, esse
marco trouxe também grandes desa�os ao slu, visto que a operação dessa unidade requer cuidados e tecnologias até então
desconhecidas, do ponto de vista prático/operacional, por parte de seus servidores. Desse modo, a visita técnica a aterros
sanitários exemplares do brasil e do mundo por parte dos técnicos do slu responsáveis pela gestão do asb, permitiria que as
melhores práticas de destinação �nal de resíduos pudessem ser aplicadas no distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - SLU

Objeto CONSTRUÇÃO DE TANQUES DEFINITIVOS PARA ARMAZENAMENTO DE CHORUME
COM CAPACIDADE TOTAL DE 50.000 M³.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (3.000.000,00)

Valor Solicitado 3.000.000,00

UO 22214

Programa de Trabalho 15.452.6209.3101.0003

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 3.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Com a inauguração do aterro sanitário de brasília - asb, resolveu um grande problema do distrito federal em relação a
destinação �nal ambientalmente adequada de resíduos. No entanto, esse marco trouxe também grandes desa�os ao slu,
visto que a operação dessa unidade requer cuidados e tecnologias até então desconhecidas, do ponto de vista
prático/operacional, por parte de seus servidores. Ao longo dos seus quatro anos e meio de operação, o asb já sofreu
algumas intervenções, principalmente relacionadas ao gerenciamento de chorume. Nos anos de 2019 e 2020, o asb esteve
nos noticiários do df devido a problemas com o chorume e aos riscos ambientais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - SLU

Objeto INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS (PAPA-LIXO) NAS ÁREAS DE DIFÍCIL
ACESSO E DE INTERESSE URBANO DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22214

Programa de Trabalho 15.452.6209.2079.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Busca da universalização da prestação do serviço de coleta convencional no distrito federal e melhora da limpeza urbana e
saúde pública. O quantitativo previsto nos contratos nº 18/2019, 19/2019 e 24/2019 serão instalados em sua totalidade até o
�m do ano de 2021 e continuam sendo recebidas solicitações. Objetiva-se, assim, a continuidade da instalação dos
equipamentos nas áreas identi�cadas após estudo técnico dessas solicitações.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - SLU

Objeto CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENTREGA DE PEQUENOS VOLUMES - PAPA-ENTULHO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22214

Programa de Trabalho 15.452.6209.3002.0005

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Distrito federal conta com aproximadamente 700 pontos clandestinos de deposição irregular de lixo. Neste sentido o gdf
está propondo a ampliação e consolidação da implantação dos pontos de entrega voluntária – papa entulho.
O projeto consiste no cercamento de 1000 m² para instalação do papa entulho, garantindo assim local adequado para
deposição de resíduos da construção civil, podas, volumosos (móveis) e resíduos da coleta seletiva, para atender o pequeno
gerador.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - SLU

Objeto DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO ATERRO
SANITÁRIO DE BRASÍLIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (50.000,00)

Valor Solicitado 50.000,00

UO 22214

Programa de Trabalho 15.122.8209.2557.5182

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 50.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Tendo em vista que os monitoramentos operacional, ambiental e geotécnico do aterro sanitário de brasília - asb geram,
todos os meses, um volume alto de dados e informações e que atualmente não existe um banco de dados informatizado que
possibilite a inserção, armazenamento, tratamento e gestão das informações geradas, propõe-se a criação de um sistema de
gerenciamento de informações do asb, o qual permitirá uma análise da evolução dos parâmetros de interesse, de forma a
nortear as ações preventivas e corretivas que se �zerem necessárias durante a gestão e �scalização da operação do aterro,
além de subsidiar as atividades dos órgãos de controle e �scalização ambiental.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - SLU

Objeto CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE
CONSIDERE A ESPECIFICIDADE DAQUELES FISCALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22214

Programa de Trabalho 15.122.8209.4088.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O slu necessita de condições adequadas para o devido zelo no acompanhamento da execução dos contratos e no emprego
mais e�ciente dos recursos públicos. Contudo, a autarquia possui contratos complexos em que foram designadas comissões
para suas �scalizações, mas, até então, os seus membros não passaram por devida capacitação para desempenhar as
funções com elevado caráter técnico, dado que o objeto de cada contrato contempla todas as regiões administrativas do
distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - SLU

Objeto AQUISIÇÃO DE TOTENS DE AUTOATENDIMENTO  .

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (25.000,00)

Valor Solicitado 25.000,00

UO 22214

Programa de Trabalho 15.122.8209.2557.5182

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 25.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição decorre da necessidade de realizar a instalação de totens interativos em área de grande circulação, a�m de
prover uma solução inovadora com recursos de tecnologia touchscreen e garantir a interatividade com o usuário, criando
uma atmosfera impactante e despertando o interesse sobre apresentações, serviços e trabalhos realizados no serviço de
limpeza urbana do distrito federal – slu/df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - SLU

Objeto CAPACITAÇÃO RELACIONADAS A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PARA OS
SERVIDORES DO SLU.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 22214

Programa de Trabalho 15.122.6209.4088.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Legislativo

Justi�cativa

Como parte do processo de aprendizagem contínua, s slu realizou um levantamento sobre a necessidade de capacitações,
treinamentos, especializações. A meta é garantir que, para promover a formação e aperfeiçoamento dos seus pro�ssionais,
no mínimo 60% das capacitações solicitadas sejam executadas. Ao �nal da capacitação, espera-se que os participantes
aumentem a qualidade dos serviços e possam adequar e padronizar os procedimentos internos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - SLU

Objeto RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE - RCGIS/ESRI.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (664.753,18)

Valor Solicitado 664.753,18

UO 22214

Programa de Trabalho 15.122.8209.2557.5182

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 664.753,18)

Legitimação Social Documentações do Poder Legislativo

Justi�cativa

Proporcionar atualização periódica das licenças de uso dos softwares arcgis, utilizados para manutenção e pleno
funcionamento do sistema de monitoramento de limpeza urbana - simlur, que é a ferramenta responsável por registrar a
execução dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, coletando informações de geolocalização dos
equipamentos de gps instalados nas frotas e lutocares das empresas contratadas pelo slu e comparando com os planos de
serviços, permitindo o monitoramento da execução dos serviços e gerando posteriormente a execução do serviço relatório
detalhado, informando o executado dentro do planejado, fora do planejado e não executado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - SLU

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA
OPERAÇÃO DOS SOFTWARES - ARCGIS/ESRI.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (120.366,61)

Valor Solicitado 120.366,61

UO 22214

Programa de Trabalho 15.122.8209.4088.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 120.366,61)

Legitimação Social Documentações do Poder Legislativo

Justi�cativa

Visando a melhoria e aperfeiçoamento dos processos de geoprocessamento e disseminação de conhecimento, aliados à
aquisição dos novos produtos que não são de domínio total dos servidores, se faz necessária a capacitação de grupo de
empregados para garantir a continuidade dos serviços e melhor potencialidade de uso das ferramentas, uma vez que
sistema de monitoramento de limpeza urbana - simlur é baseado nas ferramentas do plataforma arcgis/esri.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

Proposta 1 - TCB

Objeto AQUISIÇÃO DE VANS PARA PASSAGEIROS ADAPTADAS PARA USO NO TRANSPORTE DE
PCD – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * ÁGUAS CLARAS (Livre), SIA (Livre), SÃO SEBASTIÃO  (Livre), SAMAMBAIA  (Livre), 
RIACHO FUNDO II (Livre), RECANTO DAS EMAS (Livre), TAGUATINGA (Livre), 
SOBRADINHO II (Livre), PLANO PILOTO (Livre), LAGO SUL (Livre), LAGO NORTE  (Livre), 
JARDIM BOTÂNICO (Livre), ITAPOÃ (Livre), GUARÁ (Livre), PARK WAY  (Livre), 
VARJÃO  (Livre), SUDOESTE/OCTOGONAL (Livre), CRUZEIRO (Livre), 
SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO  (Livre), SANTA MARIA  (Livre), RIDE (Livre), 
RIACHO FUNDO  (Livre), POR DO SOL/SOL NASCENTE (Livre), PLANALTINA (Livre), 
SOBRADINHO  (Livre), PARANOÁ (Livre), FERCAL (Livre), ARAPOANGA (Livre), 
ARNIQUEIRAS (Livre), BRAZLÂNDIA (Livre), CANDANGOLÂNDIA (Livre), CEILÂNDIA (Livre), 
GAMA (Livre), VICENTE PIRES (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26201

Programa de Trabalho 26.782.6216.1142.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

O programa tcb acessível é decorrente de estudos que se iniciaram em 2017, tendo por base os preceitos da lei nº 4. 317, de
09 de abril de 2009, que tem por �nalidade possibilitar o deslocamento de pessoas portadoras de de�ciência com
mobilidade temporária ou permanentemente reduzida, garantindo o deslocamento para tratamento de saúde, educação
especial ou comum, trabalho, lazer e esporte, entre outras atividades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - TCB

Objeto AQUISIÇÃO DE  VEÍCULOS DO TIPO MINIÔNIBUS URBANOS PARA  SERVIÇOS
ESPECIAIS E FRETAMENTO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 26201

Programa de Trabalho 26.782.6216.1142.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A tcb vem ampliando o número de serviços, tornando-se parceira em soluções de mobilidade para os diversos órgãos do gdf,
como por exemplo o projeto pare no parque, com a seec e embaixada de portas abertas com a setur. A proposta tem como
objetivo assegurar a continuidade da prestação desses serviços, através da aquisição de 15 veículos do tipo mini ônibus
urbanos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - EMATER

Objeto CAMPANHA EDUCATIVA COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS
PRODUZIDOS NO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A campanha educativa em boas práticas agrícolas irá promover e estimular a produção e comercialização de alimentos de
forma a garantir uma melhor qualidade higiênico sanitária dos alimentos produzidos no distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - EMATER

Objeto APOIO NA CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E INTERCÂMBIOS TÉCNICOS DOS
AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS EM
ORGANIZAÇÃO RURAL E COMERCIALIZAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES
INDIVIDUAIS OU PARTICIPANTES DE ORGANIZAÇÕES RURAIS BENEFICIÁRIAS DOS
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS COMO PAA, PAPA-DF E PNAE, BEM COMO
EXTENSIONISTAS RURAIS PARTICIPANDO DE INTERCÂMBIOS TÉCNICOS E CURSOS DE 
FORMAÇÃO.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O presente projeto visa a capacitação, formação e intercâmbios técnicos de agricultores familiares, organizações rurais e
extensionistas rurais da emater-df que atuam nas compras governamentais a �m de pro�ssionalizar as ações com foco na
gestão das organizações rurais, melhoria dos produtos comercializados, da comunicação e marketing dos produtos
comercializados pelas organizações rurais e agricultores familiares.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - EMATER

Objeto SANEAMENTO RURAL – IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 2.200.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6209.7316.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 2.200.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

No distrito federal, um pequeno percentual de propriedades rurais possui sistema de tratamento de esgoto adequado e isso
acaba re�etindo na saúde da população rural, na qualidade da água de consumo e irrigação e, consequente, na segurança
dos alimentos produzidos. As ações de saneamento em áreas rurais visam reverter este quadro, garantindo um direito da
população e promovendo também a inclusão social dos grupos sociais minoritários, mediante a implantação integrada com
outras políticas públicas setoriais, tais como: saúde, habitação, igualdade racial e meio ambiente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - EMATER

Objeto REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL - ATUALIZAÇÃO DE
LICENÇAS DE SOFTWARE ARCGIS.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 260.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6210.4049.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 260.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Necessidade do uso de tecnologias de geoprocessamento, principalmente aquelas voltadas para sistemas de informações
geográ�cas que possibilitam a elaboração de mapas e análises mais precisas do território rural, bem como seu uso e
localização de áreas ambientalmente protegidas como unidades de conservação, reservas legais e áreas de preservação
permanente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - EMATER

Objeto ESPAÇO DA AGRICULTURA FAMILIAR - AGROBRASÍLIA 2022.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 650.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 650.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Emater-df participa de forma efetiva da agrobrasília por meio do espaço da agricultura familiar (evaf) onde são desenvolvidas
atividades de ater no formato de circuitos tecnológicos com temas variados (agroecologia, avicultura, bovinocultura,
equideocultura, fruticultura, �oricultura, gestão ambiental, olericultura, piscicultura, saneamento rural, suinocultura,
organização social, agroturismo, artesanato e agroindústria), com objetivo de apresentar ao público visitante uma gama de
tecnológicas de ponta e de fácil acesso.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - EMATER

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - SERVIÇO DE
ATER-DF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE
CAPACITAÇÃO EM PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DO CEFOR. AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO EM
PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DA EMATER-DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Para a realização das atividades práticas nas capacitações de processamento de alimentos e quali�cação pro�ssional na área
agropecuária, faz se necessário equipar a unidade com materiais e utensílios adequados aos processos aplicados.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 17 - EMATER

Objeto IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NO
CENTRO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DA
EMATER-DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 450.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.122.6201.3045.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 450.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

É necessária a implantação de uma unidade didática de processamento no centro de formação tecnológica e
desenvolvimento pro�ssional (cefor) com o intuito de promover melhor atendimento nas atividades didáticas e práticas nas
tecnologias de transformação dos produtos. Agropecuários, possibilitando a centralização e o melhor atendimento às
demandas de capacitação e quali�cação previstas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 18 - EMATER

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE
GALPÃO MULTIFUNCIONAL PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EMATER -
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIFUNCIONAL - CENTRO DE FORMAÇÃO DA EMATER-
DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * PLANALTINA (450.000,00)

Valor Solicitado 450.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.122.6201.3534.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 450.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A chácara 39 constitui uma unidade da emater-df localizada no núcleo rural taquara e tem como �nalidade o apoio local à
execução de capacitação tecnológica em atividades agropecuárias. Portanto, existe a necessidade de construção de um
galpão multifuncional para recepção e acolhimento do público �m, desenvolvimento de atividades de capacitação e guarda
de equipamentos e insumos voltados para as capacitações que serão desenvolvidas neste local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 20 - EMATER

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE ATER - MÉTODOS COLETIVOS DE ATER.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 350.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 350.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Forma de proporcionar a formação, capacitação e quali�cação dos bene�ciários dos serviços de assistência técnica e
extensão rural - ater, desenvolvidas pela emater-df. Esses processos educativos não formais proporcionam motivação,
aprendizado, interações e trocas de experiências, além de contribuírem para a consolidação das principais cadeias
produtivas que são trabalhadas pelos extensionistas da emater-df, quais sejam: olericultura, fruticultura, �oricultura,
bovinocultura, avicultura, piscicultura e outras.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 21 - EMATER

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA
PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - SERVIÇO DE ATER-DF - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 400.000,00),  339030 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Necessidade de expansão das competências e habilidades do “homem no campo”, produtores e trabalhadores rurais, para
propiciar melhores colocações e oportunidades empregatícias, concomitantemente atendendo a demanda de melhor
quali�cação de mão de obra disponível no espaço rural, melhorando assim a qualidade de vida do empregado/trabalhador.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 22 - EMATER

Objeto APOIO A ESTRUTURAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EMATER-DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 973.950,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.4107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 973.950,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A área agrícola do distrito federal tem atualmente mais de 22500 produtores assistidos e registrados por meio de sistema de
acompanhamento interno (ematerweb) sendo que boa parte destes produtores estão localizados em colônias agrícolas, que
pertencem a núcleos rurais que �cam distantes dos centros urbanos, gerando assim uma maior necessidade de dotar as
equipes da emater-df de veículos para prestar os serviços assistência técnica e extensão rural (ater).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 23 - EMATER

Objeto APOIO A ESTRUTURAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EMATER-DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 1.063.097,34

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.4107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 1.063.097,34)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A área agrícola do distrito federal tem atualmente mais de 22500 produtores assistidos e registrados por meio de sistema de
acompanhamento interno (ematerweb) sendo que boa parte destes produtores estão localizados em colônias agrícolas, que
pertencem a núcleos rurais que �cam distantes dos centros urbanos, gerando assim uma maior necessidade de dotar as
equipes da emater-df de veículos para prestar os serviços assistência técnica e extensão rural (ater).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 24 - EMATER

Objeto ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL NO DISTRITO FEDERAL – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE
DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA E AGROECOLÓGICA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 90.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2620.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 90.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Na produção agroecológica e orgânica é possível adotar inúmeras técnicas, cada uma adequada a um grau  tecnológico e a
realidade de produção. O objetivo dessa unidade é apresentar várias dessas técnicas em um só local para que os visitantes
possam aprender na prática como elas são utilizadas. O uso do sistema de plantio direto de hortaliças, a adubação verde,
barreiras vivas e os bioinsumos podem ser adotados desde o plantio à colheita na produção de diversas hortaliças e frutas.
O recurso será utilizado para contratar empresa que entregará montada uma unidade demonstrativa com 0,4ha com
irrigação e técnicas agroecológicas e orgânicas detalhadas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 27 - EMATER

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - SERVIÇO DE
ATER  - MÉTODOS COLETIVOS DE ATER - PROGRAMA DE JUVENTUDE RURAL
“EMPREENDER E INOVAR" E “FILHOS DESTE SOLO” (GESTÃO E EMPREENDEDORISMO
RURAL).

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 220.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 180.000,00),  449052 (R$ 40.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Proporcionar aos jovens rurais do distrito federal condições de se estabelecerem e se desenvolverem em suas propriedades
e/ou comunidades rurais por meio do empreendedorismo, promovendo a sucessão nas atividades rurais. Este programa de
juventude e sucessão rural – �lhos deste solo visa promover o desenvolvimento rural, integrando políticas públicas
existentes para propor novas ações de forma a alterar o cenário de esvaziamento do campo pelos jovens e ofertar novas
oportunidades para permanecerem e se desenvolverem “neste solo”. Não é exagero a�rmar que a sucessão rural possui
relação direta com a segurança e soberania alimentar da população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 30 - EMATER

Objeto ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - AQUICULTURA 4.0 – UNIDADE
DE REFERÊNCIA DE AQUICULTURA DE PRECISÃO COM A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA BOMBAS, AERADORES E ALIMENTADORES
AUTOMÁTICOS.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 160.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2620.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 20.000,00),  339039 (R$ 60.000,00),  449052 (R$ 80.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A aquicultura nacional passa por um momento de crescimento na produção e ao mesmo tempo lida com a sustentabilidade 
ambiental e a necessiade de redução de custos com aumento da produtividade. Nesse contexto a automação de sistemas de
monitoramento de qualidade da água e de sistemas de aeração pode contribuir para a competitividade na cadeia produtiva.
A aquisição de equipamentos e materiais para energia fotovoltaica voltados para uso na aquicultura intensiva, destinados à
capacitação de aquicultores em inovações tecnológicas na produção de peixes e camarões, com visitas, dias especiais e dias
de campo que ocorrerão na unidade de experimentação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 31 - EMATER

Objeto ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA
AVICULTURA DE POSTURA – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE BOAS
PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS EM OVOS.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 120.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2620.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 80.000,00),  339030 (R$ 20.000,00),  449052 (R$ 20.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Implantação de unidade demonstrativa de avicultura de postura (livre de gaiolas) – boas práticas agropecuárias (bpa) em
ovos. Capacitar técnicos extensionistas da emater-df, produtores de ovos e trabalhadores rurais em boas práticas
agropecuárias em ovos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 35 - EMATER

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO E ATER - REALIZAÇÃO DO SALÃO DOS PRODUTORES DE FLORES E
PLANTAS ORNAMENTAIS DENTRO DA FEIRA FEST FLOR BRASIL – FEIRA NACIONAL DA
CADEIA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A feira nacional da cadeia produtiva de �ores e plantas ornamentais, fest �or brasil, vai reunir toda cadeia produtiva de �ores
e plantas ornamentais do país, no distrito federal. A emater-df promove dentro desta feira nacional, o salão dos produtores
de �ores e de plantas ornamentais do df e entorno com o objetivo de proporcionar aos agricultores, visibilidade e interação
com todos os seguimentos da cadeia produtiva para realizar negócios e aumentar a renda dos produtores.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 36 - EMATER

Objeto CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS -
MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO EDIFÍCIO SEDE DA EMATER-DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * PLANO PILOTO (900.000,00)

Valor Solicitado 900.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.122.8201.2396.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 900.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A modernização da rede elétrica se faz necessário para alcançar a e�ciência energética, a facilidade de manutenção, além de
adequar as instalações as normas vigentes,  com a substituição dos equipamentos e da �ação que são antigas, visando o
melhoramento no dimensionamento da rede, bem como garantindo a segurança dos trabalhadores que ali laboram ou do
público que busca atendimento no edifício sede.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 38 - EMATER

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATER -  FOMENTO A AGRICULTURA URBANA -
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 80.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 80.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Visa a apoiar as atividades da empresa de assistência técnica e extensão rural do distrito federal – emater, por intermédio da
implementação de ações junto à rede pública de ensino, nas escolas da rede pública ao incentivar as atividades de
horticultura, fruticultura e outras atividades agrícolas em ambiente urbano na forma de hortas comunitárias, escolares e
medicinais,  por meio do capacitação técnica e disponibilização de insumos e assistência técnica para estas atividades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 39 - EMATER

Objeto CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO
DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DF EM CEILÂNDIA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * CEILÂNDIA (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.122.8201.2396.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Conservação das estruturas físicas do prédio sede do escritório local da emater-df na ceilândia na região administrativa de
ceilândia – ra ix, inclusive para atender aspectos legais como acessibilidade, melhorando assim a oferta de serviços de
assistência técnica e extensão rural ao público bene�ciário da emater-df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 40 - EMATER

Objeto CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO
DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DF  NO NÚCLEO RURAL JARDIM.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * PARANOÁ (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.122.8201.2396.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Conservação das estruturas físicas do prédio sede do escritório local da emater-df no jardim na região administrativa de
paranoá – ra vii, inclusive para atender aspectos legais como acessibilidade, melhorando assim a oferta de serviços de
assistência técnica e extensão rural ao público bene�ciário da emater-df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 41 - EMATER

Objeto REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - REFORMA DO ESCRITÓRIO LOCAL  DA EMATER
DF NO GAMA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * GAMA (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.122.8201.3903.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Reforma das estruturas físicas do prédio sede do escritório local da emater-df no gama na região administrativa de gama – ra
ii, inclusive para atender aspectos legais como acessibilidade, melhorando assim a oferta de serviços de assistência técnica e
extensão rural ao público bene�ciário da emater-df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 43 - EMATER

Objeto CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO
DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DF EM TAQUARA. 

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * PLANALTINA (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.122.8201.2396.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Conservação das estruturas físicas do prédio sede do escritório local da emater-df no núcleo rural taquara na região
administrativa de planaltina – ra vi, inclusive para atender aspectos legais como acessibilidade, melhorando assim a oferta de
serviços de assistência técnica e extensão rural ao público bene�ciário da emater-df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 44 - EMATER

Objeto CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO
DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DF NO PIPIRIPAU.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * PLANALTINA (220.000,00)

Valor Solicitado 220.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.122.8201.2396.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 220.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Conservação das estruturas físicas do prédio sede do escritório local da emater-df no núcleo rural pipiripau na região
administrativa de planaltina – ra vi, inclusive para atender aspectos legais como acessibilidade, melhorando assim a oferta de
serviços de assistência técnica e extensão rural ao público bene�ciário da emater-df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

159



Proposta 46 - EMATER

Objeto CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - CONSERVAÇÃO
DO ESCRITÓRIO LOCAL EMATER DF NO NÚCLEO RURAL TABATINGA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * PLANALTINA (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.122.8201.2396.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Conservação das estruturas físicas do prédio sede do escritório local da emater-df no nucleo rural tabatinga na região
administrativa de planatina – ra vi, inclusive para atender aspectos legais como acessibilidade, melhorando assim a oferta de
serviços de assistência técnica e extensão rural ao público bene�ciário da emater-df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 50 - EMATER

Objeto ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA
PRODUÇÃO DE FRUTAS NO DF – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA E
FRUTICULTURA TEMPERADA E FRUTICULTURA EXÓTICA NO CERRADO.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.4107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A fruticultura tem se apresentado como uma atividade rentável mesmo em pequenas propriedades. A mão de obra
empregada pode ser da própria família no campo e os  preços  de venda  de  frutas  oscilam  menos  que  os  preços das 
hortaliças. Buscar inovações tecnológicas na fruticultura pode representar facilidade de produção,   aumento da quantidade
produzida mesmo em pequenas áreas e melhoria da qualidade do produto. O recurso será utilizado para contratar empresa
que entregará montada uma unidade demonstrativa com 0,1 ha de mirtilo, 0,05 ha de framboesa, 0,05 ha de amora preta e
0,1 ha de pitaya.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

160



Proposta 51 - EMATER

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE ATER - MÉTODOS COLETIVOS DE ATER - FESTA DA GOIABA 2022.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A festa da goiaba é um evento que se caracteriza como uma semana especial, na qual ocorrem diversas atividades técnicas,
comerciais e de divulgação da produção da goiaba na região de brazlândia. Costuma ser realizada em dois �nais de semana
na primeira quinzena do mês de março. A necessidade de realizar um evento especí�co para a produção da goiaba deu-se
pelo interesse dos produtores da região em fortalecer essa cadeia produtiva.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 52 - EMATER

Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE ATER - MÉTODOS COLETIVOS DE ATER - FESTA DO MORANGO 2022.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A festa do morango se caracteriza como uma semana especial e conta com várias programações organizadas pela emater-df
como: encontro técnico, o�cinas, exposição agrícola, atividades em propriedades rurais, concurso de receitas e organização
da morangolândia, que é um espaço de comercialização dos produtores de morango da região. Geralmente realizada no
último �nal de semana de agosto e no primeiro �nal de semana de setembro, a festa do morango tem por �nalidade
fortalecer a cadeia produtiva do morango em brazlândia. É um espaço de contato direto do público urbano com os
produtores e a oportunidade de fazer conhecido o potencial agrícola da região para todo o df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - EMATER

Objeto REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GPS
PARA DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 165.000,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.4119.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 150.000,00),  449039 (R$ 15.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Necessária revitalização dos canais de irrigação de núcleos rurais, o que resulta na diminuição de perdas de água por
evaporação ou in�ltração, aumento do acesso aos produtores rurais ao recurso hídrico e melhoramento da produção
agropecuária a partir do uso de sistemas mais e�cientes e sustentáveis de gestão da água. Demarcação precisa de sua
declividade e do acompanhamento das obras em cada trecho, garantindo o correto desempenho do canal após sua
revitalização e tubulação, e a eliminação de perdas que podem chegar a 50% da vazão. Necessária a aquisição do par de gps
geodésico com sistema rtk com rádios internos, que é um equipamento topográ�co de precisão e de alta produtividade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - EMATER

Objeto FORTALECIMENTO DA CADEIA DE AGROINDÚSTRIA RURAL E PRODUÇÃO ASSOCIADA
AO TURISMO RURAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 417.150,00

UO 14203

Programa de Trabalho 20.606.6201.2173.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 328.750,00),  339030 (R$ 2.000,00),  339036 (R$ 86.400,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Para o continuo atendimento técnico, alguns serviços necessitam de contratações, como: serviço de identidade visual para as
agroindústrias atendidas; impressões de materiais técnicos; material audiovisual educativo e de divulgação; apoio na
execução do atendimento. Com o objetivo de desenvolver as agroindústrias do distrito federal, a equipe especializada em
agroindústrias rurais da emater-df, atuará na organização de 45 agroindústrias, desde a sua implantação até a apresentação
do produto �nal, considerando ainda 10 empreendimentos com produtos processados associados ao turismo rural.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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SECRETARIA DE  ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 7 - SEAGRI

Objeto IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE MUDAS EM TUBETES.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.606.6201.3467.0011

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta objetiva desenvolver e diversi�car as formas de produção de mudas, gerando tecnologias aplicáveis aos
produtores interessados em ter o próprio viveiro de forma sustentável,  visto que atualmente a produção de mudas nativas
do cerrado é realizada em sacos de polietileno. O projeto visa produzir 10. 000 mudas/ano, realizar capacitação técnica,
recuperar áreas degradadas e fornecer mudas para doação em eventos de educação ambiental.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - SEAGRI

Objeto CRIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE BRAZLÂNDIA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * BRAZLÂNDIA (3.000.000,00)

Valor Solicitado 3.000.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.608.6201.3582.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 3.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta objetiva criar espaço para estabelecimento de negócios, treinamentos, eventos esportivos e lazer da população
da área rural de brazlândia. Local a ser utilizado em feiras de produtos agropecuários e exposições de animais, com objetivo
de fortalecer as cadeias produtivas da agropecuária do df. O projeto inclui a construção de um galpão do produtor, para a
venda de produtos da agricultura familiar.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 13 - SEAGRI

Objeto MICROCHIPAGEM DE EQUÍDEOS E DESBUROCRATIZAÇÃO DE EVENTOS
AGROPECUÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (845.000,00)

Valor Solicitado 845.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.609.6201.1471.0002

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 845.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O rebanho atual de equídeos no df é de 19. 089 animais distribuídos em 3. 681 estabelecimentos, pertencentes à 4. 069
criadores. O df constitui importante corredor de trânsito de animais entre o centro-oeste, norte, nordeste e sudeste. A
população de equídeos é extremamente dinâmica, havendo comercialização frequente com ou sem transporte dos animais.
Outro aspecto relevante é a utilização desses animais para participação em eventos agropecuários. A microchipagem
bene�cia os criadores no sentido de permitir a identi�cação individual dos animais de maneira precisa. Essa melhoria do
controle sanitário favorece economicamente a cadeia da equideocultura do df e otimiza o serviço da defesa.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - SEAGRI

Objeto AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS (TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS).

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 14101

Programa de Trabalho 20.606.6201.3467.9606

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 2.400.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os produtores da agricultura familiar vivenciam baixa capacidade produtiva, por não disporem, de maneira satisfatória, de
meios produtivos e de equipamentos de mecanização agrícola, razão pela qual os índices de produtividade são baixos,
mantendo-os neste ciclo vicioso. As patrulhas agrícolas, uma vez distribuídas por meio de ‘termos de cooperação’, após o
processo de chamamento público, irão proporcionar um incremento nos meios de produção, com o aumento de
produtividade, da qualidade dos produtos e da qualidade de vida.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - SEAGRI

Objeto AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA PARA AS ASSOCIAÇÕES E
COOPERATIVAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO
NO DF E RIDE.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.606.6201.3467.0005

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O pequeno agricultor é responsável por produzir grande parte dos alimentos que chegam às mesas dos consumidores, em
especial legumes, hortaliças e frutas. Os agricultores dependem da contratação de serviços de terceiros ou o fazem em
veículos particulares inadequados para o transporte da produção. A aquisição desse caminhão vai possibilitar o escoamento
da produção dos produtos da agricultura familiar para o mercado consumidor.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - SEAGRI

Objeto AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO
DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 14101

Programa de Trabalho 20.306.6201.4115.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 3.000.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Legislativo

Justi�cativa

O projeto visa promover o acesso a alimentos em forma de frutas, legumes e verduras (�v) e/ou produtos
agroindustrializados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, bem como o incentivo à agricultura familiar por meio
da aquisição e destinação de alimentos às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas
por entidades da rede sócio-assistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede
pública e �lantrópica de ensino.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 17 - SEAGRI

Objeto AQUISIÇÃO DE 05 PATRULHAS AGRÍCOLAS MECANIZADAS PARA AS ASSOCIAÇÕES E
COOPERATIVAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO
NO DF E RIDE.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (873.815,00)

Valor Solicitado 873.815,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.606.6201.3467.0005

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 873.815,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O pequeno agricultor é responsável por produzir grande parte dos alimentos que chegam às mesas dos consumidores, em
especial legumes, hortaliças e frutas. A aquisição de conjunto de equipamentos de média potência para preparo de solo para
o plantio para disponibilização aos agricultores familiares, por intermédio das associações ou cooperativas, possibilitará um
aumento na produção e na produtividade da agricultura do distrito federal e da região integrada de desenvolvimento do
distrito federal e entorno (ride).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 18 - SEAGRI

Objeto AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA A BAIXA PRESSÃO E DE CAIXAS
D’ÁGUA

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 14101

Programa de Trabalho 20.606.6201.3467.0005

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 1.227.900,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A irrigação é uma tecnologia que possibilita ao produtor minimizar os riscos, ao mesmo tempo em que promove o aumento
da produção com menor dependência de fatores climáticos, principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos.
Chama-se atenção aqui para o fato de que no df já se reconhece o estado de escassez hídrica, o que implica a diminuição de
disponibilidade de água para irrigação. A proposta prevê a aquisição e distribuição de caixas d’água e kits de irrigação
localizada por gotejamento à baixa pressão (sem bombeamento) para pequenas áreas, no sentido de possibilitar a inserção
dos pequenos produtores rurais no mercado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 19 - SEAGRI

Objeto ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BANCO COMUNITÁRIO DE SEMENTES.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.606.6201.2889.0003

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

No distrito federal temos uma crescente demanda de produtos orgânicos, porém não temos sementes adaptadas ao cultivo
em sistemas agroecológicos/orgânicos, já que as sementes convencionais, que estão no mercado, não são adequadas e são
proibidas para uso em sistemas desse tipo. O banco comunitário de sementes geraria autonomia para os produtores e
diminuiria os custos de produção dos alimentos orgânicos, tornando-os cada vez mais acessíveis à população. Esta iniciativa
visa também fortalecer a implantação de sistemas agro�orestais por meio de disponibilização de espécies nativas e
adaptadas, além de apoiar o programa re�orestar nas atividades de reabilitação ambiental e outras.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 20 - SEAGRI

Objeto IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO
LAMBARI EM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (50.000,00)

Valor Solicitado 50.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.608.6201.2620.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 50.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O lambari-do-rabo-amarelo é uma espécie de peixe nativa pouco explorada comercialmente no distrito federal, mas
apresenta excelentes perspectivas para pequenos produtores rurais devido ao alto valor agregado, alta produtividade, dupla
aptidão (isca-viva e petisco) e grande aceitação no mercado, principalmente de bares e restaurantes da capital. No brasil, o
sistema de recirculação de água ainda é pouco aplicado, mas apresenta-se como tendência mundial em diversos países
como israel, alemanha, eua e canadá. Denominado ras, gera a possibilidade de produção de pescado em regiões com pouca
disponibilidade de água, com maior biosseguridade e mínimo impacto ambiental.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 21 - SEAGRI

Objeto IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO DE TILÁPIA EM
TANQUES DE FERROCIMENTO EM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA COM FILTRO
RIZOSFÉRICO.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (50.000,00)

Valor Solicitado 50.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.608.6201.3467.0011

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 50.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta se justi�ca pela ausência de unidade demonstrativa de produção de tilápia com sistema de recirculação de água
(ras) para diversi�car a atuação local e atender a crescente demanda dos produtores por alternativas de produção com
sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica. A unidade demonstrativa visa desenvolver e padronizar a tecnologia de
piscicultura em recirculação de água na região do distrito federal e incentivar a produção de tilápia neste sistema como
complemento de renda aos agricultores familiares na região do df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 22 - SEAGRI

Objeto IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO DE CAMARÃO GIGANTE
DA MALÁSIA NO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.608.6201.2620.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 60.000,00),  339039 (R$ 140.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Para ampliar ações já desenvolvidas pela seagri-df no setor aquícola e desenvolver outras demandas dos produtores rurais é
necessária a ampliação das instalações na granja modelo do ipê para a diversi�cação das espécies hoje produzidas a nível
local, considerando a adaptação da espécie ao clima, a característica das propriedades rurais na região, o domínio da
tecnologia de cultivo e o mercado consumidor (terceiro maior do país). Ações que promovam o cultivo local de pescado,
como o camarão gigante da malásia, são potencialmente bené�cas aos produtores rurais e à economia no campo, bem
como à segurança alimentar a partir da oferta de produto fresco e de qualidade à população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

168



Proposta 23 - SEAGRI

Objeto CRIAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE FRUTICULTURA IRRIGADA COM
EFLUENTE DA PISCICULTURA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (150.000,00)

Valor Solicitado 150.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.608.6201.2620.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 150.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa desenvolver e diversi�car de forma sustentável a fruticultura irrigada no distrito federal e entorno gerando
um melhor destino para o e�uente da piscicultura e, ao mesmo tempo, reduzindo o uso de adubos químicos nas plantações.
Desenvolvimento de ações de ensino, validação e transferência de tecnologias aos produtores rurais da região, visando
maior sustentabilidade das propriedades. A instalação da unidade demonstrativa visa a capacitação técnica de produtores
rurais, demonstrando a possibilidade de aproveitamento do e�uente da piscicultura para produção de frutas como o
maracujá, banana e café.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 24 - SEAGRI

Objeto IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA PIRAPITINGA NO
DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.608.6201.2620.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Pirapitinga, pacu e tambaqui são espécies nativas de grande relevância devido ao volume de produção. Estas vem sendo
cruzadas indiscriminadamente com objetivo de obter complementariedade e heterose para as características de importância
econômica, com efeito direto na cadeia produtiva. A pirapitinga é a única que ainda não possui programa de melhoramento
genético, sendo considerada a melhor para inserção nos cruzamentos pela qualidade e aparência de sua carne. O projeto
visa formar população base de pirapitinga, ofertar matrizes e reprodutores puros para unidades de produção de alevinos e
de pesquisa, auxiliar na formação de planteis, ofertar pós-larvas para produtores de peixes nativos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 25 - SEAGRI

Objeto IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE
ACARÁ BANDEIRA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (50.000,00)

Valor Solicitado 50.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.608.6201.2620.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 25.000,00),  449052 (R$ 25.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O aquarismo movimenta anualmente cerca de 600 bilhões de dólares e tem crescimento estimado de 6,5% ao ano. Dentre as
espécies de peixe ornamental mais valorizadas está o acará-bandeira, nativo da região da amazônia, coletado de forma
extrativa para sua comercialização, gerando grande impacto ambiental. O df, com cerca de 500 piscicultores cadastrados na
emater-df, detém grande potencial para se tornar pólo produtor desta e demais espécies de peixes ornamentais. O projeto
visa formar plantel com 16 casais em reprodução, com produção estimada de 1. 600 alevinos/mês e validar a tecnologia de
reprodução, repassando-a aos produtores via cursos de capacitação e eventos técnicos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - SEAGRI

Objeto ESTRUTURAÇÃO DA ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS,
VEGETAIS, E DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NO DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.609.6201.3467.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa à aquisição de veículos equipados com rotolight; aeronaves teleguiadas, não tripuladas, tipo drone;
rastreadores veiculares juntamente com o software de acompanhamento via internet e a aquisição do serviço de
manutenção dos rastreadores e do software, que se fazem necessários para uma melhor prestação de serviço à sociedade
no combate à circulação de doenças dos animais e de produtos de origem animal clandestinos que colocam em risco a
saúde da população do df. Já a aquisição de coletes a prova de balas se faz necessária para conferir mais segurança aos
servidores durante as abordagens nas ruas, especialmente nas regiões inóspitas, no turno noturno dos plantões 24/72h.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - SEAGRI

Objeto ESTRUTURAÇÃO DA ATIVIDADE DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE E
DE INTERESSE PECUÁRIO, SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (650.000,00)

Valor Solicitado 650.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.609.6201.3467.0002

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 650.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo promover atendimento às demandas da sociedade para o recolhimento de animais que
colocam em risco a vida de pedestres e motoristas e também de vários órgãos que necessitam do nosso apoio para o
recolhimento de animais envolvidos em operações administrativas, policiais ou judiciais diversas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - SEAGRI

Objeto RESGATE E DESTINAÇÃO DE ANIMAIS DE CARROCEIROS RECOLHIDOS NO ÂMBITO DO
PROGRAMA DE TRANSIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (1.856.237,00)

Valor Solicitado 1.856.237,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.609.6201.3191.0002

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.856.237,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Legislativo

Justi�cativa

O decreto 40. 336/2019 institui o programa de transição da utilização de veículos de tração animal, e atribuiu à seagri o
recolhimento dos animais que tiverem o veículo de tração animal apreendidos pelo detran. Como a atual capacidade da
seagri é para manutenção de 60 animais, torna-se necessária a adequação do espaço para receber o aumento de demanda
pelo serviço durante a execução do decreto 40336/2019 e da lei nº 5756/2016.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 11 - SEAGRI

Objeto REATIVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUAS E ALIMENTOS DA DIPOVA /
SDA / SEAGRI-DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (560.500,00)

Valor Solicitado 560.500,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.609.6201.1968.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 200.500,00)

Programa de Trabalho 20.609.6201.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 360.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A reestruturação e reativação das atividades do laboratório de análises de águas e alimentos da dipova trará grandes ganhos
para setor agroindustrial do distrito federal, já que os produtores contarão com serviço de análises laboratoriais a preços
acessíveis ou até mesmo gratuitos como no caso dos estabelecimentos de pequeno porte ou de produtos artesanais, além
de trazer maior autonomia e e�ciência aos trabalhos executados pela dipova, contribuindo signi�cativamente na
continuidade do monitoramento da qualidade e segurança dos alimentos consumidos pela população do df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - SEAGRI

Objeto AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO ITINERANTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (350.000,00)

Valor Solicitado 350.000,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.609.6201.3467.0042

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 350.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Cerca de 15. 000 produtores rurais são usuários de serviços como: emissão de documentos para trânsito de animais e
vegetais; declaração de vacinação nos períodos de campanha; noti�cação de doenças de controle o�cial; declaração anual de
exploração da soja; requisição e participação em eventos agropecuários; cadastramento de propriedade rural e
estabelecimentos comerciais; palestras de educação sanitária em escolas e associações; blitz sobre o trânsito agropecuário,
medidas de saúde pública etc. Os 6 postos da seagri fazem cerca de 20. 000 atendimentos/ano. O projeto visa capilarizar a
prestação de serviços a �m de atender áreas rurais mais distantes dos postos já instalados.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - SEAGRI

Objeto APOIO À GESTÃO DO PARQUE  DE EXPOSIÇÕES DA GRANJA DO TORTO, FOMENTANDO
O AGRONEGÓCIO DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (663.600,00)

Valor Solicitado 663.600,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.845.6201.9107.0001

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (R$ 663.600,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Com a assinatura do contrato de gestão - cg, em 12 de julho de 2019, o parque agropecuário granja do torto – pagt passou a
ser administrado pelo instituto parque granja do torto – ipgt, entidade sem �ns lucrativos, se posicionando como a casa do
agronegócio no distrito federal, com projeções nacional e internacional. O parque é agora a cidade do agro, com
representantes do setor público, privado e sociedade civil, reunidos em um mesmo espaço, promovendo eventos, educação,
formação, incentivos e negócios relacionados ao setor.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - SEAGRI

Objeto REVITALIZAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 14101

Programa de Trabalho 20.606.6201.4119.2901

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 2.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A ação de revitalização de canais vem sendo desenvolvida pela seagri desde 2013, e tem o objetivo de melhorar as
características hidráulicas dos canais de irrigação com a utilização de tubos de pead ou pvc, além de eliminar as perdas de
água devido à in�ltração e evaporação, possibilitando uma diminuição em mais de 50% do volume de água retirado dos
córregos utilizados. Há a melhora na captação e na distribuição de água para a agricultura irrigada, diminuição dos efeitos
erosivos, com preservação dos mananciais naturais e economia de água para o consumo, tanto rural, como urbano.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - SEAGRI

Objeto AQUISIÇÃO DE PATRULHAS DE TERRAPLENAGEM (CAMINHÕES E MÁQUINAS
RODOVIÁRIAS).

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 14101

Programa de Trabalho 20.606.6201.3467.9606

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 10.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

As estradas rurais de terra sofrem maiores danos por processo erosivo no período chuvoso, devido ao alto volume das águas
pluviais que se avolumam em seus leitos e suas adjacências, daí a necessidade de se atuar no período de seca com medidas
preventivas, na construção de baciões e peitos de pombo, para controlar seu �uxo. Também há de se trabalhar nos períodos
de chuva em ações preventivas e corretivas para se manter a boa trafegabilidade das referidas estradas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - SEAGRI

Objeto CRIAÇÃO DE POLO AGROINDUSTRIAL DO PAD-DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (4.518.438,00)

Valor Solicitado 4.518.438,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.608.6201.3041.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 4.518.438,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo gerar emprego e renda e fortalecer as cadeias produtivas agropecuárias, contribuindo para uma
reversão no atual cenário de aumento dos custos de produção, além de redução nos preços de venda, com vistas ao
atendimento do mercado e à substituição de importações.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - SEAGRI

Objeto CRIAÇÃO DE POLO AGROINDUSTRIAL DO NÚCLEO RURAL RIO PRETO.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * PLANALTINA (768.438,00)

Valor Solicitado 768.438,00

UO 14101

Programa de Trabalho 20.608.6201.3041.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 768.438,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa promover a geração de emprego e renda, além do fortalecimento das cadeias produtivas agropecuárias,
contribuindo para uma reversão no atual cenário de aumento dos custos de produção, além de redução nos preços de
venda, com vistas ao atendimento do mercado e à substituição de importações.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - SECTI

Objeto APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DIVULGAÇÃO/INAUGURAÇÃO DOS PROJETOS
WI-FI SOCIAL DF, VEM DF E LAN HOUSE SOCIAL DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6207.3678.6118

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O wi-� social df  consiste na disponibilização de acesso público e gratuito à internet, via sinal wi-�, aos cidadãos do distrito
federal, em diferentes locais com elevada circulação de pessoas.
- o projeto vem df promove a eletro-mobilidade no distrito federal através de disponibilização de frota de 16 veículos
elétricos para uso compartilhado entre servidores do gdf. O programa também contempla a instalação de uma rede de 35
eletropostos (pontos de recarga para veículos elétricos) distribuídos em diferentes locais do df.
A lan house social df e uma política pública voltada à inclusão digital de parcelas menos abastadas da população do distrito
federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - SECTI

Objeto APOIO AO PROJETO "MAPEAMENTO EMPREENDEDOR - GEORREFERENCIAMENTO
PARA IDENTIFICAÇÃO DE ENDEREÇO DOS NOVOS NEGÓCIOS PARA AVALIAÇÃO DE
VIABILIDADE LOCACIONAL  PELAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6207.4015.6164

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Orientar o empreendedor na escolha da atividade econômica de acordo com a demanda de cada localidade; gerar
informações para o gdf na elaboração de políticas públicas para geração de emprego, renda e empreendedorismo.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - SECTI

Objeto IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE CIDADE INTELIGENTE (“MIDLEWARE).

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6207.4016.0018

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre),  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

São várias as soluções tecnológicas existentes no gdf. Um dos principais desa�os é integrar essas soluções para que haja
compartilhamento de informações entre elas. As plataformas de cidades inteligentes são sistemas especializados nessa
integração, bem como também possibilitam que equipamentos físicos, como câmaras e sensores possam ser usados por
soluções diversas, desde que autorizados.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - SECTI

Objeto PLATAFORMA DE INTERAÇÃO DE DOAÇÕES.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6228.2094.0018

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Este projeto propõe a criação de uma rede doação por aplicativo de celular vinculado ao mapa-base da cidade a �m de
conectar pessoas que precisam de doação e pessoas que querem doar. O funcionamento se assemelharia ao conceito da
“olx”, porém para doações.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - SECTI

Objeto TRÂNSITO INTELIGENTE - IMPLANTAR UM SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE
SEMÁFOROS EM BRASÍLIA (PLANO PILOTO) E NO GUARÁ.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6216.4016.0002

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Testes realizados na cidade de são paulo apresentaram um aumento da velocidade média entre 20 e 30% nos trechos
monitorados, além disso foi analisado o índice de permanência que represente o tempo total médio onde os veículos que
trafegam na região permanecem na área estudada, e os resultados foram semelhantes. Considerando que o tempo de
deslocamento é um dos fatores de diminuição de qualidade de vida, espera-se que a solução melhore a mobilidade e a
qualidade de vida do cidadão do distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - SECTI

Objeto TRANSPORTE SOLIDÁRIO - USO COMPARTILHADO DE TRANSPORTE  VEICULAR
PARTICULAR PARA O MESMO DESTINO.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6216.4016.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Sistema que permite o compartilhamento de transporte de uma mesma comunidade, trabalho ou moradores. Que
possibilita a redução do uso de veículos. Na compra de remédios, supermercado e ida a mesma localidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - SECTI

Objeto CRIAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE MODELAGEM DIGITAL - GÊMEO DIGITAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6207.2786.0052

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O gêmeo digital de uma cidade é a modelagem digital de uma cidade incluindo suas peculiaridades, informações em tempo
real associada a uma visualização 3d �el ao ambiente real. Neste projeto seria feita a modelagem 3d das edi�cações de uma
ra, das vias, tubulações, linhas de energia, praças, vegetação associadas a sensores como câmeras inteligentes que fariam o
monitoramento do trânsito dentro da quadra, além de sensores nas tubulações de água e nos relógios de energia para
monitorar o consumo dos recursos, além de outros possíveis monitoramentos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - SECTI

Objeto GESTÃO DO TRÂNSITO POR IMAGEM UTILIZANDO CÂMERAS COM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6216.4016.0019

Natureza da Despesa (Valor):  339035 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

As informações como densidade do trânsito podem ser processadas e apresentadas em um mapa interativo em tempo real
que quanti�que a situação do trânsito em diferentes regiões. Essa visualização permite ao gestor conhecer onde o trânsito
está mais denso ou não. A partir dessas informações os órgãos de trânsito podem tomar melhores decisões em suas
intervenções. A população também poderia visualizar este mapa, de modo que uma pessoa descubra antes de sair de casa o
caminho que evitará maiores congestionamentos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - SECTI

Objeto COLETA DE DADOS COM APLICATIVO INFORMANDO O NÚMERO DE PASSAGEIROS DA
LINHA DE ÔNIBUS, BEM COMO O MONITORAMENTO DA MESMA FROTA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6216.4016.0019

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Vantagens: • a população �caria mais satisfeita com o transporte público, pois saberia se o próximo ônibus que chegará
estará mais vazio ou não; • os gestores das empresas timizar melhor as linhas de ônibus, modernizando a forma de
contagem dos passageiros. Tudo isto em tempo real e visual no mapa-base da cidade, com grá�cos e imagens. •
aproveitamento das câmeras já instaladas nos ônibus.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - SECTI

Objeto MARKETING PLACE PARA AGRICULTURA FAMILIAR E ORGÂNICA DO DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6201.4016.0018

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de logística de entrega entre os produtores familiares e os
consumidores. Funcionaria de forma análoga ao “uber eats”. Porém, os dados coletados poderiam ser utilizados em
programas de incentivo a agricultura familiar.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - SECTI

Objeto IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA PARA A TRANSFORMAÇÃO DE BRASÍLIA NUMA
CIDADE INTELIGENTE, RESILIENTE E SUSTENTÁVEL - CERTIFICAÇÃO DE CIDADE
INTELIGENTE. 

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6207.2786.0015

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Mecanismo de gestão municipal, para avaliação do posicionamento de município como cidade inteligente, resiliente e
sustentável (cirs), pela análise de indicadores das normas abnt nbr iso 37120, 37122 e 37123, dando suporte na de�nição de
estratégias para o município incentivar a geração de emprego, trabalho, capacitação tecnológica e sustentabilidade
econômica. Posicionamento, mensuração e evolução de brasília como cidade inteligente, resiliente e sustentável.
Capacitação e formação de um conselho estratégico, nas normas iso. Avaliação de impacto nas regiões administrativas do
distrito federal sob projetos, soluções e evidências dos indicadores mensurados. Preparação para a certi�cação de.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - SECTI

Objeto DESENVOLVIMENTO DE WEB-MAPA PARA COLETA DE DADOS DAS SITUAÇÕES DOS
SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO. 

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 40101

Programa de Trabalho 19.572.6207.4016.0004

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto consiste em desenvolver web-mapa associado a um aplicativo único de celular a �m de que a população faça
registros de informações referentes a diversas ocorrências como casos de dengue em sua casa, buracos no asfalto, falta de
energia em sua residência, local onde foi assaltada (informação associada ao boletim de ocorrência policial), danos em
calçadas, parques, quadras de esporte e outros. As informações enviadas pela população podem ser fotos (por exemplo, de
uma calçada dani�cada), boletim de ocorrência policial, ou noti�cação por meio de texto. Estas informações enviadas pelo
aplicativo do usuário seriam enviadas pela internet e armazenadas no servidor iserver do gdf. .

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - SDE

Objeto COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE
URBANA DA ADE CENTRO NORTE.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * CEILÂNDIA (Livre)

Valor Solicitado 8.000.000,00

UO 20101

Programa de Trabalho 22.661.6207.5021.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 8.000.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O projeto consiste na melhoria da infraestrutura urbana da ade centro norte com a implantação de estacionamentos,
ciclovias, calçadas acessíveis e drenagem pluvial.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - SDE

Objeto COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESGOTO DA ADE AMA DO GAMA,
CONJUNTOS X E Y DO SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES E INTERCEPTOR DE ESGOTO -
GAMA

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * GAMA (Livre)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 20101

Programa de Trabalho 22.661.6207.5021.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Tal contratação tem por objetivo tornar ativa a infraestrutura de coleta de esgoto dos conjuntos s, u, v e w da ade ama do
gama que já existe  mais necessita da construção de um interceptor de esgoto para funcionamento; construir a
infraestrutura de coleta de esgoto dos conjuntos x e y; construção da infraestrutura de transporte do esgoto captado na
região para estação de tratamento de esgoto mais próxima. Como resultado, a área em análise disporá de um sistema de
saneamento básico funcional, que dará o coreto tratamento e destinação ao esgoto produzido, reduzindo a proliferação de
doenças e a contaminação do meio ambiente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - SETRAB

Objeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO NO PARANOÁ.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * PARANOÁ (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.3096.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta consiste na construção da agência de atendimento ao trabalhador do paranoá, visando atender a região
administrativa do paranoá e do paranoá park, possibilitando aos moradores acessibilidade aos serviços de intermediação de
mão de obra, acesso à ctps digital, microcrédito prospera, quali�cação pro�ssional e social, bem como a orientação
pro�ssional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - SETRAB

Objeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO EM SOBRADINHO II

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.3096.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta consiste na construção da agência de atendimento ao trabalhador em sobradinho ii, visando atender a região
administrativa  de sobradinho ii e fercal, possibilitando aos moradores acessibilidade aos serviços de intermediação de mão
de obra, acesso à ctps digital, microcrédito prospera, quali�cação pro�ssional e social, bem como a orientação pro�ssional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - SETRAB

Objeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO NO RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.3096.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta consiste na construção da agência de atendimento ao trabalhador no recanto das emas, visando atender essa
região administrativa, possibilitando aos moradores acessibilidade aos serviços de intermediação de mão de obra, acesso à
ctps digital, microcrédito prospera, quali�cação pro�ssional e social, bem como a orientação pro�ssional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - SETRAB

Objeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO NO RIACHO FUNDO II.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.3054.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta consiste na construção da agência de atendimento ao trabalhador no riacho fundo ii, que visa atender essa
região administrativa, possibilitando aos moradores acessibilidade aos serviços de intermediação de mão de obra, acesso à
ctps digital, microcrédito prospera, quali�cação pro�ssional e social, bem como a orientação pro�ssional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - SETRAB

Objeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO EM PLANALTINA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.3096.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta consiste na construção da agência de atendimento ao trabalhador de planatina, visando atender essa região
administrativa, possibilitando aos moradores acessibilidade aos serviços de intermediação de mão de obra, acesso à ctps
digital, microcrédito prospera, quali�cação pro�ssional e social, bem como a orientação pro�ssional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - SETRAB

Objeto CONTRATAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO AO EMPREGADOR E TRABALHADOR
ITINERANTE.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 5.000.000,00

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.2957.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta da unidade itinerante, visa atender comunidades em situação de vulnerabilidade social, possibilitando aos
moradores acessibilidade aos serviços de intermediação de mão de obra, acesso à ctps digital, microcrédito prospera,
quali�cação pro�ssional e social, bem como a orientação pro�ssional, em locais onde não existe unidade de atendimento e
para atendimento em ações sociais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - SETRAB

Objeto CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DA DIRETORIA DE SUPORTE E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.128.8207.4088.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A amplitude de atuação da ti e a importância crescente da tecnologia em todos os setores do mercado aumentaram a
necessidade de que as órgãos públicos trabalhem mais ativamente lado a lado com esse setor de tecnologia da informação.
Dessa forma, é possível aproveitar o potencial das novas ferramentas e dos novos processos. Isso pode ser alcançado com
um time de ti formado por pro�ssionais engajados, capacitados e motivados quanto aos objetivos e valores dos órgãos. Além
disso, é importante investir em cursos e treinamentos, a �m mantê-los atualizados em relação às inovações e tendências do
setor e de como aplicá-los nos órgãos públicos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - SETRAB

Objeto APOIO AO "PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL" PARA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Os  cursos  promovidos  pelo programa   fabrica  social oportuniza quali�cação  pro�ssional as pessoas  em situação de 
vulnerabilidade social dando-lhes  condições   para buscar uma  nova  oportunidades de  emprego,  resgate da auto estima,
possibilidade  de  empreender em diversas áreas.
Diante  do exposto  temos a  necessidade    de  ampliar o  público  atendido  com  a  implantação  de novos  cursos do 
programa  fábrica  social em todas  regiões  administrativas do distrito federal,  com  maior  incidência  de  desemprego  e 
vulnerabilidade  social.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - SETRAB

Objeto PROGRAMA PROSPERA - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
UTILIZANDO RECURSOS DO FUNGER-DF.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.9081.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  459066 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Oferecer microcrédito para atividades produtivas. É de fácil acesso e adequado à realidade de micro e pequenos
empreendedores, formais e informais, urbanos e rurais. O valor é destinado a capital de giro, custeio e investimento. São
bene�ciários os micros produtores urbanos e rurais, microempreendedores individuais, artesãos, prestadores de serviços
autônomos, feirantes e demais ativos do setor informal; cooperativas ou formas associativas de produção ou trabalho;
microempresas ou empresas de pequeno porte e recém-formados, para atuar em sua área de formação, tendo como
princípio a auto sustentação do negócio, sendo o crédito liberado de maneira progressiva de modo a evitar a inadimplência.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - SETRAB

Objeto
 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "PROSPERARTE" QUE TEM COMO OBJETIVO BENEFICIAR
TRABALHADORES ARTESÃOS, MANUALISTAS, AGRICULTORES FAMILIARES E
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.2661.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  459066 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O projeto visa o  fortalecimento e fomento dos segmentos do trabalhadores artesãos, manualistas, agricultores familiares e
mulheres em situação de vulnerabilidade por meio de feiras temáticas  relacionadas  ao  empreendedorismo, entre  outras 
que  incentivem  e  fortaleçam  a produção, comercialização e sustentabilidade dos referidos pro�ssionais, com o�cinas,
rodadas de negócios, ações sociais. A   iniciativa tem  como  foco bene�ciar  os   trabalhadores artesãos,  manualistas,
agricultores familiares  e  mulheres  em  situação  de  vulnerabilidade,  dando  oportunidade  de  divulgação  e
comercialização dos seus produtos em todo o âmbito do distrito federal e em outros estados.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 11 - SETRAB

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/ENTIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA OFERTA DE CURSOS - RENOVA-DF

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.333.6207.2667.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O programa renova-df, alçado na portaria nº 31, de 26 de janeiro de 2021 como política continuada de quali�cação
pro�ssional, tem como estratégia força a completude do ser humano dentro do reconhecimento do território de
pertencimento e, junto a isso, ações que privilegiam o processo de capacitação e quali�cação por meio da teoria e prática,
complementando e articulando com formação em cidadania e direitos humanos, quali�cação social e pro�ssional, estímulo e
apoio efetivo à elevação da escolaridade e inserção no mundo do trabalho e para o mercado de trabalho, onde a informação
é fator primordial para formar conhecimento ao longo da vida.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - SETRAB

Objeto APOIO AO PROJETO LAB - INCLUI QUE VISA A QUALIFICAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO
E APOIO ÀS INICIATIVAS EMPREENDEDORAS COLETIVAS OU INDIVIDUAIS, COM FOCO
NA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.333.6207.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Segundo os dados apresentados no estudo “retratos sociais df 2018 - pessoas com de�ciência: per�l demográ�co, emprego e
deslocamento casa-trabalho” (codeplan,2018) mostram que, em 2018, viviam 139. 708 pessoas com alguma de�ciência no
distrito federal, o correspondente a 4,8% da população. A proporção de pessoas com de�ciência era maior  nas ras de
média-baixa e baixa renda, entre a população feminina e idosa.
Os tipos de de�ciências predominantes entre a população do distrito federal eram a visual e motora. Em termos de
escolaridade e empregabilidade, as pessoas com de�ciência se encontravam em situação pior à das sem de�ciência.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 13 - SETRAB

Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS DO PROGRAMA FÁBRICA
SOCIAL DA SETRAB.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.662.6207.2667.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O programa fábrica social tem como objeto a quali�cação, formação pro�ssional e desenvolvimento de habilidades
pro�ssionais e será coordenado pela subsecretaria de integração de ações sociais e pela subsecretaria de quali�cação
pro�ssional, ambas vinculadas organicamente a secretaria de estado de estado de trabalho, de acordo com suas atribuições
regimentais.
Os  cursos  promovidos  pelo programa   fabrica  social oportuniza quali�cação  pro�ssional as pessoas  em situação de 
vulnerabilidade social dando-lhes  condições   para buscar uma  nova  oportunidades de  emprego,  resgate da auto estima,
possibilidade  de  empreender em diversas áreas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - SETRAB

Objeto CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DE INSTRUTORIA E/OU MONITORIA
PARA ALUNOS DO "PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL".

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O programa fábrica social tem como objeto a quali�cação, formação pro�ssional e desenvolvimento de habilidades
pro�ssionais e será coordenado pela subsecretaria de integração de ações sociais e pela subsecretaria de quali�cação
pro�ssional, ambas vinculadas organicamente a secretaria de estado de estado de trabalho, de acordo com suas atribuições
regimentais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - SETRAB

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTA DE 33 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM
TODO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.2900.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Capacitar 33 cursos de quali�cação pro�ssional para 17. 045 pessoas em situação de vulnerabilidade social, em todo distrito
federal.
Remata-se, portanto, que a pretensa contratação se justi�ca buscando-se sobretudo, o atendimento às políticas públicas de
trabalho, emprego e renda.
Se faz importante a proposta visto que concorre para a consecução dos objetivos institucionais da secretaria de estado de
trabalho do distrito federal, e que a opção pela contratação de instituição formadora, dotadas de toda a infraestrutura
pedagógica e operacional, é o caminho que oferece maior economicidade, eficiência e eficácia para o órgão.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - SETRAB

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/ENTIDADE PARA PRESTAR SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO
SOCIAL E  PROFISSIONAL DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES E HABILIDADES, DESTINADO À
FORMAÇÃO E À REINSERÇÃO DE TRABALHADORES NO SISTEMA - EAD.

Situação do objeto Não se aplica

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 25101

Programa de Trabalho 11.334.6207.2900.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Ações de quali�cação social e pro�ssional, formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento pro�ssional, são consideradas
diretrizes básicas para a setrab/df atender seus objetivos e metas,  vislumbrando as necessidades de educação continuada
na formação, capacitação, aperfeiçoamento, desenvolvimento pro�ssional e treinamento dos trabalhadores, para a melhoria
de sua empregabilidade e de seus colaboradores, de forma efetiva e dentro das dinâmicas previstas nos processos de
administração dos recursos humanos, para aumentar a produtividade dos mesmos, promovendo melhorias contínuas que
garantam às instituições e empresas a sua sustentabilidade dentro de suas áreas de atuação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 4 - DPDF

Objeto INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 48101

Programa de Trabalho 03.061.6211.2948.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339048 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O programa de voluntários da cidadania possibilita ampliação da capacidade de atendimento da dpdf a um baixo custo para
a instituição e para o estado, bem como incentiva a ampliação da consciência social e o engajamento de pro�ssionais no
atendimento às populações mais vulneráveis.
Os voluntários recebem apenas uma ajuda de custo diária de r$ 50,00 para alimentação e transporte.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - DPDF

Objeto CONCESSÃO DE  BOLSA ESTÁGIO

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 48101

Programa de Trabalho 03.061.8211.2422.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O estágio remunerado constitui um programa relevante que resulta em nítidos benefícios para a instituição e para a
sociedade:.
- ampliação da força de trabalho e da capacidade de atendimento à população do df, auxiliando assim o desenvolvimento da
missão constitucional da defensoria pública;.
- valiosa contribuição para a formação pessoal e pro�ssional dos participantes por meio da inserção no mercado de trabalho,
que possibilita a interação com pro�ssionais mais experientes, a observação de práticas corporativas e a realização de novas
tarefas e desa�os;.
- efeito �nanceiro revertido diretamente em renda para a sociedade, bene�ciando especialmente jovens em busca do
primeiro emprego.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - DPDF

Objeto MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO  DA DPDF

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 48101

Programa de Trabalho 03.122.6211.3030.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Modernização e reaparelhamento da defensoria pública com objetivo de proporcionar maior celeridade e qualidade no
atendimento aos assistidos, bem como a possibilidade de melhores ferramentas de gestão e controle.
O investimento em equipamentos, sistemas de informação e em soluções tecnológicas para atendimento virtual ou remoto
possibilitam o ganho de e�ciência, multiplicando a capacidade de atendimento, reduzindo o tempo de espera e a
necessidade de atendimentos presenciais.
Tudo isso se traduz diretamente em maior satisfação e comodidade ao usuário.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - DPDF

Objeto FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E  SUA FAMÍLIA - FUNAP

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 48101

Programa de Trabalho 03.421.6217.2426.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339139 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Essa ação visa proporcionar trabalho remunerado para pessoas presas, contribuindo para sua quali�cação pro�ssional,
preparando-os para a vida em liberdade e, ao mesmo tempo, contribuindo para a redução dos índices de criminalidade
devido à diminuição da reincidência.
Sob a ótica da defensoria pública, essa força de trabalho tem especial importância para que a instituição possa desenvolver
sua missão constitucional de prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da
dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, de forma profícua, uma vez que auxiliam em diversas
atividades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 37 - SMDF

Objeto CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA E AUTORES
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NAFAVDS.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (7.407.000,00)

Valor Solicitado 7.407.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.3051.0002

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 7.407.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Construção/ instalação de núcleos de atendimento à família e autores de violência doméstica, para oferta atendimento
psicossocial aos autores de violência doméstica e às vítimas. Atualmente contamos com 9 nafavds instalados em prédios do
mpdft e tjdft, nas regiões administrativas: plano piloto, brazlândia, gama, taguatinga, paranoá, planaltina, samambaia, santa
maria e sobradinho.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 36 - SMDF

Objeto APOIO AO PROGRAMA "AMOR SEM VIOLÊNCIA".

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.9116.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Trabalhar um novo olhar sobre as relações socioafetivas entre adolescentes no distrito federal. O projeto amor sem
violência, surgiu para levar uma série de ações educativas direcionadas aos estudantes das  escolas de ensino fundamental
da rede pública e privada. A proposta visa dar voz aos jovens e mostrar a eles que pessoas de diferentes sexos e classes
sociais frequentemente lidam ; seja por experiência própria, seja indiretamente ; com casos de violência nas relações
íntimas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 1 - SMDF

Objeto CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DA CASA DA  MULHER BRASILEIRA – CMB, DO TIPO III,
NA REGIÃO ADMINISTRATIVA  DE SAMAMBAIA.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (1.386.854,00)

Valor Solicitado 1.386.854,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.3051.0002

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.386.854,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem como objetivo construir 1 (uma) casa da mulher brasileira - cmb, na região administrativa de samambaia, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pela secretaria nacional de políticas para as mulheres do ministério da mulher, da
família e dos direitos humanos. Para prestação de assistência integral e humanizada às mulheres em situação de violência,
facilitando o acesso destas aos serviços especializados e garantindo condições para o enfrentamento da violência, o
empoderamento e a autonomia econômica das usuárias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - SMDF

Objeto CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA – CMB, DO TIPO III, NA
REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (1.386.854,00)

Valor Solicitado 1.386.854,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.3051.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.386.854,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Construção de 1 (uma) casa da mulher brasileira - cmb, na região administrativa do gama, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela secretaria nacional de políticas para as mulheres do ministério da mulher, da família e dos direitos
humanos. Para prestação de assistência integral e humanizada às mulheres em situação de violência, facilitando o acesso
destas aos serviços especializados e garantindo condições para o enfrentamento da violência, o empoderamento e a
autonomia econômica das usuárias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - SMDF

Objeto MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO À
MULHER CEAM I, DO PLANO PILOTO.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (190.000,00)

Valor Solicitado 190.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4211.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 190.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A secretaria de estado da mulher é gestora das unidades da casa da mulher brasileira-cmbs, dos centros especializados de
atendimento à mulher-ceams, das unidades móveis, dos núcleos de atendimento à família e ao autor de violência doméstica,
do espaço empreende mais mulher e da casa abrigo. A lei maria da penha transformou a forma como o brasil trata a
violência contra a mulher. Não é apenas uma lei que pune. É uma lei que cria mecanismos para tratar o problema de forma
mais estruturante. A modernização, manutenção e valorização dos equipamentos de atendimento as mulheres em situação
de violência proporciona um acolhimento mais humanizado e o encaminhamento da denúncia se torna mais ágil.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - SMDF

Objeto MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO À
MULHER CEAM II, DE PLANALTINA.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (190.000,00)

Valor Solicitado 190.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4211.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 190.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A secretaria de estado da mulher é gestora das unidades da casa da mulher brasileira-cmbs, dos centros especializados de
atendimento à mulher-ceams, das unidades móveis, dos núcleos de atendimento à família e ao autor de violência doméstica,
do espaço empreende mais mulher e da casa abrigo. A lei maria da penha transformou a forma como o brasil trata a
violência contra a mulher. Não é apenas uma lei que pune. É uma lei que cria mecanismos para tratar o problema de forma
mais estruturante. A modernização, manutenção e valorização dos equipamentos de atendimento as mulheres em situação
de violência proporciona um acolhimento mais humanizado e o encaminhamento da denúncia se torna mais ágil.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - SMDF

Objeto MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO À
MULHER.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (190.000,00)

Valor Solicitado 190.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4211.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 190.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A secretaria de estado da mulher é gestora das unidades da casa da mulher brasileira-cmbs, dos centros especializados de
atendimento à mulher (ceams), das unidades móveis, dos núcleos de atendimento à família e ao autor de violência
doméstica, do espaço empreende mais mulher e da casa abrigo. A lei maria da penha transformou a forma como o brasil
trata a violência contra a mulher. Não é apenas uma lei que pune. É uma lei que cria mecanismos para tratar o problema de
forma mais estruturante. A modernização, manutenção e valorização dos equipamentos de atendimento as mulheres em
situação de violência proporciona um acolhimento mais humanizado e o encaminhamento da denúncia se torna mais ágil.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - SMDF

Objeto MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO À
MULHER CASA ABRIGO.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (264.000,00)

Valor Solicitado 264.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4211.0002

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 264.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A secretaria de estado da mulher é gestora das unidades da casa da mulher brasileira-cmbs, dos centros especializados de
atendimento à mulher-ceams, das unidades móveis, dos núcleos de atendimento à família e ao autor de violência doméstica,
do espaço empreende mais mulher e da casa abrigo. A lei maria da penha transformou a forma como o brasil trata a
violência contra a mulher. Não é apenas uma lei que pune. É uma lei que cria mecanismos para tratar o problema de forma
mais estruturante. A modernização, manutenção e valorização dos equipamentos de atendimento as mulheres em situação
de violência proporciona um acolhimento mais humanizado e o encaminhamento da denúncia se torna mais ágil.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - SMDF

Objeto MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO À
MULHER NAFAVD.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4211.0002

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A secretaria de estado da mulher é gestora das unidades da casa da mulher brasileira-cmbs, dos centros especializados de
atendimento à mulher-ceams, das unidades móveis, dos núcleos de atendimento à família e ao autor de violência doméstica,
do espaço empreende mais mulher e da casa abrigo. A lei maria da penha transformou a forma como o brasil trata a
violência contra a mulher. Não é apenas uma lei que pune. É uma lei que cria mecanismos para tratar o problema de forma
mais estruturante. A modernização, manutenção e valorização dos equipamentos de atendimento as mulheres em situação
de violência proporciona um acolhimento mais humanizado e o encaminhamento da denúncia se torna mais ágil.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - SMDF

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PARA
DIVULGAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA E DE ACORDOS E NORMAS JURÍDICAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4213.0002

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Coibir, punir e erradicar todas as formas de violência devem ser preceitos fundamentais de um país que preze por uma
realidade justa e igualitária entre mulheres e homens, por meio de palestras, folders, campanhas na mídia social.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - SMDF

Objeto OFERTA DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS NA TEMÁTICA DE
GÊNERO.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4089.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A construção de gênero como teoria de análise é um ponto fundamental para o estudo da violência contra a mulher como
expressão da opressão e dominação de um sistema e de suas bases históricas.   a formação permanente dos agentes
públicos e privados asseguram um atendimento quali�cado e humanizado as mulheres em situação de violência e evitam a
revitimização destas nos serviços.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - SMDF

Objeto APOIO AO PROJETO BARES/CASAS DE SHOW E RESTAURANTES SOBRE MEDIDAS DE
SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MULHERES EM SUAS DEPENDÊNCIAS.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4213.0002

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta dispõe sobre medidas de segurança a serem adotadas por administradores de bares/casa de show, restaurante e
estabelecimentos similares, visando a proteção das mulheres em suas dependências. Serão utilizados cartazes, treinamento
e capacitação dos funcionários para aplicação das medidas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 17 - SMDF

Objeto APOIO AO PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO FEMININO MEDIANTE A
MODERNIZAÇÃO E EQUIPAGEM DO ESPAÇO EMPREENDE MAIS MULHER.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4240.0010

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O programa visa ampliar as oportunidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho, por meio do estímulo à
ação empreendedora de mulheres no distrito federal, em situação de violência e vulnerabilidade �nanceira como forma de
transformação social e de empoderamento feminino. Busca ofertar um processo de desenvolvimento de competências que
possibilitem a inserção no mercado de trabalho. O espaço empreende mais mulher é um equipamento da smdf que está
voltado para bene�ciar todas as mulheres do distrito federal, em especial aquelas em situação de violência, atendidas pelos
equipamentos da rede de enfrentamento à violência do distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 18 - SMDF

Objeto APOIO AO PROJETO OPORTUNIDADE MULHER.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4240.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto oportunidade mulher foi idealizado durante a pandemia da covid-19 como uma alternativa para ofertar às
mulheres acesso a ações de quali�cação, empreendedorismo e renda de forma virtual. Com o objetivo de oportunizar as
mulheres do df momentos de quali�cação virtual e intervir neste cenário foram organizados cursos e o�cinas on-line e
gratuitas diários (mídias sociais; microcrédito; vendas; estratégias de comunicação, entre outros) com impacto médio de
1000 mulheres/mês. Os temas são diversos e buscam quali�car para o empreendedorismo. Os facilitadores são de
instituições parceiras e voluntários que aderiram a proposta formando uma grande rede de colaboradores.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 19 - SMDF

Objeto OPORTUNIDADE MULHER - CONTRATAÇÃO DE FACILITADORAS E MENTORIA.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4240.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta prevê o apoio para a contratação de facilitadores para ofertar o�cinas nas áreas de gestão empreendedora e
gestão de negócios, recepção, venda direta a virtual, networking, mídias digitais entre outros, para ofertar o�cinas e cursos
de capacitação para as mulheres do df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 20 - SMDF

Objeto APOIO AO PROJETO "TALENTO MULHER DO CERRADO" VISANDO O
DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA ECONÔMICA E GERAÇÃO DE RENDA PARA
MULHERES DO CAMPO E DO CERRADO DO DF.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4240.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A luta pelo reconhecimento, a busca pela terra e pela valorização da mulher no campo e do cerrado é uma das prioridades
do planejamento estratégico da smdf. As mulheres rurais são as responsáveis por mais da metade da produção de alimentos
do mundo. Elas exercem também um importante papel na preservação da biodiversidade e garantem a soberania e a
segurança alimentar ao se dedicar a produzir alimentos saudáveis.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 21 - SMDF

Objeto APOIO AO PROJETO "VITRINE COLABORATIVA" COM VISTAS À CRIAÇÃO DE ESPAÇOS
PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS PRODUZIDOS PELAS MULHERES DO DF.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4240.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto "vitrine colaborativa" tem como objetivo a criação de espacos de fomento a economia criativa em formato de loja
colaborativa e /ou box de exposição de produtos produzidos pelas mulheres do df. A proposta baseia-se na estrategia de
geracão de redes colaborativas e de negócios onde as produções autorais das mulheres podem ser expostas possibilitando a
geração de renda e o empreendedorismo.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 22 - SMDF

Objeto PROJETO - BRASÍLIA, UMA CIDADE SEGURA PARA AS MULHERES  - INTERVENÇÃO NO
DESENHO URBANO DAS CIDADES.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4240.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto busca transformar brasília, capital do país, em uma cidade segura para mulheres, intervindo a partir de e com a
participação ativa delas na construção e adaptação do desenho urbano que atenda suas necessidades, possibilitando
o acesso a uma vida com mais oportunidades impactando na diminuição dos fatores de risco e na exposição á situações que
às exponha a violação de direitos.  o projeto busca o apoio para a implementação no âmbito do df das  etapas do projeto,
elaboração de estudos e do projeto de modernização dos espaços urbanos voltado para as necessidades das mulheres e das
intervenções urbanas propostas nas cidades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 28 - SMDF

Objeto APOIO À MANUTENÇÃO DO PORTAL OBSERVATÓRIO DA MULHER.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (140.000,00)

Valor Solicitado 140.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.4240.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 140.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Contratação de empresa para alimentação de dados e manutenção do portal. O portal do observatório da mulher tem como
objetivo contribuir para a promoção da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres no distrito federal, considerando as
múltiplas formas de desigualdades e as mulheres em sua diversidade, servindo de ferramenta para a formulação,
implementação, avaliação de políticas públicas e para o controle e participação social.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 32 - SMDF

Objeto APOIO AO PROGRAMA CUIDE-SE! - AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 57101

Programa de Trabalho 14.422.6211.9107.0002

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Desenvolver projetos, programas e ações que visem a promoção da saúde da mulher é  uma prioridade. O planejamento
reprodutivo, o parto e puerpério e a amamentação são temas relevantes desta pauta que necessitam de investimentos de
ações integradas e humanizadas para meninas e mulheres. Neste sentido, a proposta visa o apoio para o desenvolvimento
das ações de promoção da saúde física e mental das mulheres a partir do aporte de recursos para a elaboração de materiais
informativos, desenvolvimento de tecnologias de informação e aplicativos, equipagem e ambientação de unidades de saúde
com foco na humanização e melhoria da qualidade do atendimento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - SEAC

Objeto ATENDIMENTO ITINERANTE À COMUNIDADE.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 61101

Programa de Trabalho 08.244.6208.2957.0002

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A secretaria de atendimento à comunidade foi criada com o objetivo de estabelecer uma interface direta com as
comunidades do df. Nesse sentido, é importante que a seac disponha de mínima estrutura de atendimento que permita
fazer-se presente em todas as regiões administrativa do df e de forma periódica. Para tanto, a solução mais adequada é a
estrutura móvel que permite à secretaria percorrer todas as regiões e conhecer de perto as demandas de cada comunidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - SEAC

Objeto REALIZAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE  CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
COMUNITÁRIA - OFICINAS SOCIAIS.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 61101

Programa de Trabalho 08.244.6203.4089.0010

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Compõe a missão da secretaria de atendimento à comunidade nas suas relações com o seu público alvo, desenvolver as
suas capacidades de organização, associação e empreendedorismo social, promovendo uma melhor relação com os órgãos
governamentais, trabalhando em parceria com o poder público para o desenvolvimento social e econômico de suas
respectivas regiões.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - SEAC

Objeto IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado Livre

UO 61101

Programa de Trabalho 08.244.6203.2668.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Compõe a missão da secretaria de atendimento à comunidade nas suas relações com o seu público alvo desenvolver as suas
capacidades de organização, associação e empreendedorismo social, promovendo uma melhor relação com os órgãos
governamentais, trabalhando em parceria com o poder público para o desenvolvimento social e econômico de suas
respectivas regiões.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO  SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 11 - SEDES

Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.1142.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposição visa a aquisição veículos leves e pesados necessários para melhor atender as demandas sociais da população
do df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - SEDES

Objeto TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO-
PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA TEMPORÁRIA AOS CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS-DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.4162.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339048 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Ofertar benefício socioassistencial a catadores e catadoras de materiais recicláveis do distrito federal (df) em todas as regiões
administrativas (ra´s) de modo a garantir a proteção social e apoio a indivíduos e famílias.
Para sensibilização dos moradores do distrito federal (df) para execução da coleta seletiva e melhoria da qualidade do lixo a
ser coletado, a sedes ofertará 1. 000 benefícios socioassistenciais a catadores e catadoras no valor de r$ 300,00 (trezentos
reais) para atuarem como agentes de mobilização ambiental.
Os catadores e catadoras de materiais recicláveis atuarão como multiplicadores de informações voltadas à gestão e à
educação ambiental e sustentável.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - SEDES

Objeto REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.8228.3903.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A sedes tem hoje vários próprios necessitando de reformas para atender as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabildade social, entre eles cras, creas, o serviço de acolhimento para mulheres  oferta hoje 35 vagas de acolhimento
institucional para mulheres cis, trans, intersexo e pessoas com identidade feminina, o complexo da qs9 areal, que hoje
comporta o serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias, que acolhe população em situação de rua, centros
de referência especializados para pessoas em situação de rua de taguatinga e brasília, dentre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - SEDES

Objeto CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.3184.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O centro dia é uma unidade pública destinada ao atendimento especializado a pessoas que tenham algum grau de
dependência de cuidados. Busca-se evitar o isolamento social, o abandono e a necessidade de acolhimento. Atualmente não
há nenhum centro dia para pessoas idosas no distrito federal, agravando situações de abandono e repercutindo em grande
demanda de acolhimento institucional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - SEDES

Objeto CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP).

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.3184.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Os centros de referência especializado para pessoas em situação de rua são unidades públicas de assistência social que
realizam atendimentos individuais e coletivos, o�cinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que incentivem
o protagonismo e a participação social das pessoas em situação de rua. Essas unidades funcionam como pontos de apoio
para pessoas que moram e/ou sobrevivem nas ruas, promovendo o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene
pessoal, de alimentação e provisão de documentação. Em razão dos impactos socioeconômicos relacionado à pandemia de
covid-19, os atendimentos nessas unidades duplicaram, fazendo-se necessárias a construção de novas unidades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 16 - SEDES

Objeto TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.9073.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A população em situação de vulnerabilidade social representa um fenômeno urbano crescente, apresentando grandes
desa�os para as políticas públicas, podemos destacar algumas ações atendidas no distrito federal, através de insttuições 
privadas sem �ns lucrativos, como segue:.
• acolhimento institucional para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou risco social;.
• acolhimento em pernoite temporário à homens adultos em situação de rua;.
• atendimento socioassistencial a emigrantes e refugiados indígenas da "etnia warao" que iniciaram �uxo migratório para o
distrito federal em 2020, dentre outras.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 17 - SEDES

Objeto AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.8228.3086.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem como objetivo a melhoria dos serviços públicos ofertados à população do distrito federal que se encontram
em situação de risco e vulnerabilidade social, a qual tem crescido muito principalmente em virtude da pandemia de covid.
Tem como �nalidade a reestruturação física da rede de serviços de proteção social básica e especial.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 18 - SEDES

Objeto MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.4014.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os serviços de acolhimento para adultos, famílias, idosos, pessoas com de�ciência, crianças e adolescentes são essenciais
para a proteção dos indivíduos sem condição de moradia. Tais serviços encontram-se tipi�cados pela resolução  cnas 109 de
11 de novembro de 2009 e visam garantir espaço seguro de acolhida transitório para famílias, indivíduos e crianças e
adolescentes. Para a oferta desses serviços de forma direta pelo estado, o serviço de lavanderia se mostra importante na
medida em que o processo de compra e manutenção de maquinário pra tal �m é via de regra moroso e não acompanha a
dinamicidade dos serviços.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - SEDES

Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.306.6228.4175.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Agravamento da situação de insegurança alimentar ao longo dos últimos 5 anos observado pela pesquisa de orçamento
familiar (pof 2017-2018/ibge) que demonstra um aumento da incerteza do acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade su�ciente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais identi�cado que 319. 000
domicílios se encontram nessa situação no distrito federal.
Associado a isso com o agravamento da covid e com a perda da renda familiar decorrente do aumento das taxas de
desemprego a taxa média de desocupação foi a maior da série histórica em 20 estados do país.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - SEDES

Objeto FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS NO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.306.6228.4173.0003

Natureza da Despesa (Valor):  339048 (Livre),  339032 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Hoje no df são 22. 998 pessoas atendidas com o fornecimento de cestas, com o agravamento da situação de insegurança
alimentar nos últimos 5 anos observado em pesquisa de orçamento familiar do ibge, mostrou que 319 mil domicílios se
encontram em algum grau de insegurança alimentar sendo 207 mil em insegurança alimentar leve; 64 mil em moderada e
49. 000 em grave. Outro estudo “inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da covid-19 no
brasil”,  observou-se que de 211,7 milhões de brasileiros(as), 116,8 milhões conviviam com algum grau de insegurança
alimentar e, destes, 43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade su�ciente e 19 milhões enfrentavam a fome.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - SEDES

Objeto TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS POBRES E/OU EXTREMAMENTE POBRES
DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO NO DF.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.4162.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339048 (Livre),  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Hoje no df são atendidas 61. 617 famílias nos programas de transferência de rendas.
Com a pandemia de corona vírus – covid 19 tivemos um grande aumento no número de pessoas em situação de
vulnerabilidade social no df.
A presente proposta visa ajudar na implementação de programas de transferência de renda para famílias pobres e/ou
extremamente pobres cadastradas no cadúnico, por meio da transferência de renda direta às famílias bene�ciárias do
programa bolsa família.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - SEDES

Objeto AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DISTRITO FEDERAL -
AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.4188.0014

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A alimentação é um aprendizado decorrente da ação de educação alimentar e nutricional (ean), desde a infância até a fase
adulta. É fundamental para a criação de hábitos alimentares saudáveis, propiciando a promoção da saúde e prevenção de
doenças. Ações voltadas para informação e prática dos saberes da alimentação adequada e saudável devem ser trabalhadas
com a sociedade de modo lúdico.
Essas ações objetivam proporcionar condições e autonomia para produzir, selecionar e consumir os alimentos de forma
adequada, fazendo boas escolhas para manter uma vida saudável. Cabe ao estado, portanto, promover, prover e proteger a
saúde dos indivíduos, com a integração das práticas de educação (ean).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - SEDES

Objeto AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - DISTRITO
FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.4232.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339048 (Livre),  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Hoje no distrito federal são concedidos 373 benefícios.
Com a pandemia de corona vírus – covid 19 tivemos um grande aumento no número de pessoas em situação de
vulnerabilidade social no df.
Essa solicitação de emenda visa conceder benefícios a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e às entidades, que
prestam serviços públicos de forma gratuita.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - SEDES

Objeto TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.9071.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Com a pandemia de coronavírus – covid 19 houve aumento no número de pessoas em situação de vulnerabilidade social no
df.
Essa solicitação de emenda visa efetuar transferência para proteção social básica por meio de parceria com organização da
sociedade civil.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - SEDES

Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO - DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.1968.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre),  339035 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta objetiva o aporte de recursos para contratação de serviços de elaboração de projetos, visando a construção de
novos equipamentos públicos como restaurantes comunitários, cras, creas, dentre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - SEDES

Objeto CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO
DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (Livre), SANTA MARIA  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.1235.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo garantir o atendimento socioassistencial nas regiões administrativas do sol nascente, paranoá e
santa maria, regiões de grande vulnerabilidade social no df e que ainda não dispõe de equipamento da assistência social.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - SEDES

Objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES FINALÍSTICAS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL EM TODO O DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.122.8228.8517.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O mobiliário adequado é essencial à prestação de serviços que envolvem atendimento de acolhimento institucional para
adultos, famílias, idosos, pessoas com de�ciência, crianças e adolescentes,. A famílias e indivíduos, realização de o�cinas e
atividades coletivas.
A presente proposta tem por objetivo repor o mobiliário dessas unidades, oferecendo assim ergonomia, qualidade de
atendimento e segurança aos usuários demandantes de atendimento à assistência social.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - SEDES

Objeto CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTES COMUNITÁRIOS - DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SANTA MARIA  (5.200.000,00), PLANALTINA (5.200.000,00), 
POR DO SOL/SOL NASCENTE (5.200.000,00), VICENTE PIRES (5.200.000,00), 
SAMAMBAIA  (5.200.000,00), ARNIQUEIRAS (5.200.000,00), TAGUATINGA (5.200.000,00), 
VARJÃO  (5.200.000,00), CEILÂNDIA (10.400.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 17101

Programa de Trabalho 08.244.6228.5762.0002

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 52.000.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta tem por meta promover a segurança alimentar e nutricional das famílias de baixa renda do df, por meio do
fornecimento de refeição a um custo popular.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Proposta 1 - SEJUS

Objeto PROJETO ASANTE - 365 DIAS DE CONSCIÊNCIA NEGRA.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 531.275,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.422.6211.9107.0001

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 531.275,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto visa a realização de ações em referência ao calendário nacional de lutas por direitos e da cultura negra, bem como,
a promoção de  espaços de vivência informativo, formativo e criativo, através de rodas de conversas e o�cinas, tendo como
base o relato das experiências e vivências de jovens, mulheres e homens negros, possibilitando o desenvolvimento de
estratégias para o enfrentamento a discriminação racial; à reunir artistas negras/os da música, artes visuais, moda,
gastronomia e literatura para debates e apresentações, fortalecendo a cultura negra no distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - SEJUS

Objeto PROJETO - CAPOEIRA ADAPTADA PARA O IDOSO - CAPOTERAPIA.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.422.6211.9091.0010

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo atender as pessoas idosas que não praticam atividade física constantemente e ou  sedentárias.
A modalidade adaptada é uma forma e�ciente de promover a saúde e a qualidade de vida dessa população que carece de
cuidados, por meio de exercícios psicomotores, ritmo, canto e expressão, tudo de forma lúdica, promovendo também a
integração social entre os praticantes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - SEJUS

Objeto REFORMA DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (UNISS). 

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.243.6211.1564.0008

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta visa a execução de reforma do prédio administrativo da unidade de internação de saída sistemática (uniss). O
prédio administrativo é responsável por abrigar a direção, especialistas socioeducativos, gerências sociopsicopedagógica e
administrativa e a sala para realização de conselho de avaliação interdisciplinar (cai) e atendimento familiar. A edi�cação
carece de uma ampliação para a área adjacente e será de fundamental importância para atender às expectativas da unidade,
uma vez que o limitado espaço disponibilizado para exercer as atividades não atende, interferindo nas condições de trabalho
dos servidores e no desempenho de suas atribuições.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - SEJUS

Objeto AQUISIÇÃO DE FROTA DE 25 VEÍCULOS:  
-04 VIATURAS TIPO ESPORTIVO SUVS PATRULHEIRO PARA TRANSPORTE DE
SOCIOEDUCANDOS PELA "DISSTAE"; 
-21 VEÍCULOS DE 07 LUGARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS
UNIDADES DE SEMILIBERDADE E MEIO ABERTO.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 44101

Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0007

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 2.925.473,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Compete à disstae as escoltas de jovens e adolescentes a diversos destinos: oitivas, atendimentos judiciais, ministério
público, corregedoria e diversas transferências entre unidades de internação. Os veículos devidamente adaptados são
fundamentais à execução das atividades atribuídas à disstae. A aquisição de 04 veículos esportivo suvs patrulheiro auxiliará
no encaminhamento de jovens e adolescentes aos mais variados destinos de modo seguro tanto aos socioeducandos quanto
à equipe de segurança. A aquisição de veículos para unidades de semiliberdade e meio aberto garante, de forma
permanente, condições para: a convocação de mais 1000 adolescentes ao cumprimento de suas medidas impostas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - SEJUS

Objeto AÇÕES DE PREVENÇÃO AS DROGAS DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (1.000.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 44101

Programa de Trabalho 14.422.6211.9091.0011

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 1.000.000,00)

Programa de Trabalho 14.422.6211.9091.0012

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 0,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto possui o objetivo de fomentar a aprendizagem das crianças e adolescentes sobre assuntos que envolvam o cenário
de enfrentamento às drogas, que é intersetorial, impacta a saúde, educação, segurança, política, direitos humanos entre
outros. Será executado através de: a) atividades lúdicas: nessa fase serão desenvolvidas teatros e atividades lúdicas para
apresentações o tema é o enfrentamento as drogas. B) atividades serão elaborados, como desenhos e poemas sobre o
enfrentamento as drogas. As atividades mais criativas farão parte do calendário que será impresso e disponibilizado para os
alunos e professores.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - SEJUS

Objeto ABORDAGEM PARA ENCAMINHAMENTO ÀS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.422.6211.9091.0011

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 400.000,00)

Programa de Trabalho 14.422.6211.9091.0011

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O acolhimento e orientação ao adicto demonstra ser uma importante fase no tratamento, favorece a concepção de uma
ligação de con�ança e compromisso dos usuários com a equipe e os serviços, sendo uma ação fundamental para a
humanização do atendimento e tratamento do uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas que hoje apresentam índices
elevados no brasil. O presente projeto é uma ação direcionada de busca ativa dos adictos que estão em situação de rua para
acolher, orientar e indicar tratamentos tais como as comunidades terapêuticas e centro de atenção de psicossociais,
respeitando a voluntariedade do cidadão. Tem como objetivo aproximar o serviço das comunidades terapêuticas aos
adictos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 16 - SEJUS

Objeto FESTIVAL DAS ESTAÇÕES CIDADANIA E PRAÇAS DOS DIREITOS.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.422.6211.9091.0011

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A cultura e o esporte são ferramentas de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser
humano. Nesse sentido, frente as necessidades sentidas pela comunidade neste período pandêmico e objetivando o
fomento da cultura, esporte, geração de renda, a secretaria de estado de justiça e cidadania pretende realizar “o festival
cultural e esportivo” nos equipamentos públicos situados em regiões de extrema vulnerabilidade social do df, estas unidades
que integram a sejus, sendo elas 03 estações cidadania (qnm 28 e qnr 02 na ceilândia e recanto das emas) e 2 praças dos
direitos (qnn13 ceilândia e quadra 203 no itapoã).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 20 - SEJUS

Objeto EQUIPAGEM E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS NÚCLEOS PRÓ-VÍTIMA.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.126.6211.1471.5908

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo a modernização tecnológica equipando os núcleos de atendimento do pró-vítima com as
seguintes demandas: 55 computadores; 10 notebooks; 10 impressoras multifuncional. O pró-vítima é um programa de
prevenção, atenção e enfrentamento à violência para pessoas que tiveram seus direitos violados pelos crimes de: homicídio,
feminicídio, latrocínio, estupro, estupro de vulnerável e crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, roubos com
restrição de liberdade e circunstanciados, crimes cometidos na direção de veículos e  sequestro e cárcere privado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 21 - SEJUS

Objeto AQUISIÇÃO DE 08 VEÍCULOS PARA OS NÚCLEOS PRÓ-VÍTIMA.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.422.6211.1142.0017

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os núcleos pró-vítima necessitam de veículos próprios e adequados ao atendimento de demandas especí�cas relacionadas a
visita in loco, causadas por muitas vezes perante eminente situação de violência, impedimento de locomoção da vítima e/ou
responsável causado por seu agressor e/ou.
Situações causadoras do trauma vivenciado, circunstâncias relativas ao auto extermínio, intervenção de locais de extrema
violência, entre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 22 - SEJUS

Objeto ESTRUTURAÇÃO DO DISQUE 125.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (700.000,00)

Valor Solicitado 700.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.243.6211.9078.0001

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 700.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Legislativo

Justi�cativa

A) a proposta visa a contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de atendimento por meio
de múltiplos canais (telefone, internet, físico, presencial ou outros), destinado à operacionalização da central de atendimento
do disque 125. B) desenvolvimento e implementação de sistema de informação para o disque 125 (objetivando registro dos
atendimentos, relatórios). C) melhorias de infraestrutura.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 27 - SEJUS

Objeto DIA DO IDOSO.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.241.6211.3678.0053

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O dia do idoso foi instituído em 1991 pela onu - organização das nações unidas e re�ete o momento histórico pelo resgate
de direitos e antecipa o futuro, propondo mudanças na experiência do tempo. No brasil, a principal reivindicação é a adoção
de políticas públicas de atendimento. Ao estado caberá compensar essa de�ciência com políticas públicas que protejam os
mais velhos e desamparados.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 28 - SEJUS

Objeto AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GERADORES -  GERADOR PARA CADA UMA DAS 9 UNIDADES
DE INTERNAÇÃO.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0007

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Porse tratar de unidade de internação, onde as atividadessão contínuas e ininterruptas, é imprescindível ter um gerador de
emergência em perfeitas condições de funcionamento disponível em cada unidade. Atualmente, todas as unidades possuem
gerador, contudo existem problemas de funcionamento. Considerando quedas de energia, apagões, blecautes e picos de
energia elétrica causam transtornos e di�culdades para manter as atividades normalmente como: falta de abastecimento de
água, já que é realizado por meio de bomba elétrica; escuridão nos módulos e nas áreas comuns durante a noite; meios de
comunicação sem funcionar pois dependem de energia para que o wi‐� esteja disponível, entre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 29 - SEJUS

Objeto AQUISIÇÃO - EQUIPAGEM DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA OS SERVIDORES.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado 930.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.243.6211.4217.0007

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 930.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Sabe‐se que o trabalho no sistema socioeducativo é um trabalho cansativo e estressante. Nota‐se que os servidores �cam
por muitas vezes tensionados durante o dia e chegam ao �nal muito mais exauridos, considerando que o ambiente não lhes
proporciona um descanso apropriado. Nesta perspectiva, o intuito deste projeto é melhorar a qualidade e trazer melhores
condições de trabalho a todos que trabalham nas unidades de internação, semiliberdade e meio aberto, por meio da
aquisição de micro‐ondas, geladeira e ar condicionado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 30 - SEJUS

Objeto PROJETO ACOLHE DF - CENTRAL DE ATENDIMENTO 24H.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.422.6211.2737.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 400.000,00)

Programa de Trabalho 14.422.6211.4091.0079

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A central de atendimento acolhe df visa prestar uma escuta e acolhida quali�cada as pessoas que estão passando por uso e
abuso de drogas bem como a seus familiares. O serviço fará o encaminhamento para o tratamento/acolhimento necessário,
tais como: os serviços da secretaria de saúde, comunidade terapêutica, grupos de mutua ajuda ( alcoolicos anônimos,
narcóticos anônimos, al-anon, nar-anon, amor exigênte).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 31 - SEJUS

Objeto PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA  ITINERANTE.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (750.000,00)

Valor Solicitado 750.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.422.6211.2764.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 750.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto "pró-vitima itinerante" visa priorizar o programa de atendimento de psicologia e de assistência social voltado a
vítimas de violência e vulnerabilidade social, bem como familiares, parentes e amigos de vítimas de crimes violentos. Com
vistas a ampliar o acesso da população local aos serviços prestados pelo programa pró-vítima, a unidade móvel constituirá
elemento fundamental para a estratégia assim delineada, visto que os serviços e equipamentos de atendimento às vítimas
de violência ainda se encontram concentrados nos grandes centros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 34 - SEJUS

Objeto AQUISIÇÃO DE  305 (TREZENTOS E CINCO) CADEIRAS GIRATÓRIAS E  176 (CENTO E
SETENTA E SEIS) MESAS PARA EQUIPAGEM DOS 42 (QUARENTA E DOIS) CONSELHOS
TUTELARES DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (183.000,00)

Valor Solicitado 183.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.243.6211.2579.0002

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 183.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os conselhos tutelares realizam atendimentos presenciais e são a principal porta de entrada para o recebimento de
denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes.
A proposta visa equipar os conselhos tutelares para melhorar a estrutura física dos mesmos,  bem como, transforma-los em
um ambiente acolhedor, seguro e que atenda às necessidades da comunidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 37 - SEJUS

Objeto VIRA A VIDA APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado 4.000.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.243.6211.9107.0067

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (R$ 4.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Assegurar atendimento de 100 adolescentes na faixa etária de 15 a 21 que estejam em situação de vulnerabilidade social,
proporcionando acesso ao mercado de trabalho aliando à educação básica e continuada com o objetivo de promover a
defesa e a garantia dos direitos e estímulo a participação cidadã mediante inclusão social, por meio do projeto vira vida. O
projeto vira vida, implantado no df desde 2011, atua por meio de um processo de socioeducação que inclui educação básica
para elevação da escolaridade, atendimento psicossocial, acompanhamento pedagógico, formação pro�ssionalizante,
noções de autogestão e empreendedorismo, além de encaminhamento para o mercado de trabalho.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 39 - SEJUS

Objeto EQUIPAGEM DE SALA DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL DA
UNIVERSIDADE DA CRIANÇA DO DF.

Situação do objeto Ação em andamento

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 44101

Programa de Trabalho 14.126.8211.1471.0028

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo equipar a sala de referência para produção e difusão de conteúdos audiovisuais, para permitir a
realização de capacitação e formação continuada sobre os direitos de crianças e adolescentes, para pessoas de 0 até 18
anos, familiares e pro�ssionais da rede de proteção social de maneira remota.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Proposta 1 - FJZB

Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A RENOVAÇÃO DE FROTA DA  FJZB.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * CANDANGOLÂNDIA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.1142.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A captação tem por objetivo a renovação da frota de veículos do zoológico com idade dos veículos entre 1985 e 2012. Trata-
se de frota de veiculos de serviços, máquina  pesadas que, pelo tempo de uso tem provocado altos custos de manutenção. É
de suma importância a renovação, principalmente das máquinas de serviços para a manutenção diária do paque zoológico.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - FJZB

Objeto CONSTRUÇÃO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS NA ÁREA INTERNA DA 
 FJZB.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CANDANGOLÂNDIA (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.3191.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O zoológico de brasília, inaugurado ha 63 anos, mantém a mesma estrutura de banheiros espalhados por toda extensão do
parque zoológico, porém sem banheiros próximos a portaria central, o que di�culta bastante para os visitantes assim que
adentram o parque, principalmente aqueles visitantes que não utilizam veículos. Importante destacar que a primeira bateria
de banheiros está distante da portaria central cerca de 600 metros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - FJZB

Objeto IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇO VOLTADO À PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO, PARA A
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DE ANIMAIS DE DIVERSOS FILOS 
INVERTEBRADOS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CANDANGOLÂNDIA (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.3129.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atualmente, o jardim zoológico de brasília é uma das áreas mais visitadas do df, sendo um dos espaços de lazer e turismo
mais democráticos da cidade. Além da exposição dos diversos animais mantidos sob nossos cuidados, disponibilizamos ao
público vários eventos de lazer e educação. Rotineiramente, muitos professores utilizam nosso zoológico como um recurso
acessório para práticas pedagógicas. De fato, entendemos que esse espaço deve ser enxergado como um imenso
laboratório, onde cada vez mais nossos educadores e alunos o utilizam para produção, transferência e assimilação de
conhecimentos, sejam eles de caráter ambiental, cientí�co ou social.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - FJZB

Objeto REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO ALUSIVAS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, DIA DA FAUNA E O DIA DO 
CERRADO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.1998.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os zoológicos modernos atualmente priorizam ações voltadas para conservação. Dentro dessa linha, entendemos que a
ampliação na qualidade.
E quantidade de ações e atividades com teor lúdico e educativo, reforçam esse papel. Assim sendo, consideramos que a
criação de um calendário de eventos, com oferta de diversas atividades educativas, lúdicas e culturais vai de encontro aos
propósitos de conservação da fauna.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - FJZB

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE NAS ÁREAS
DE VISITAÇÃO  DA FJZB.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.1968.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O zoológico de brasília dispõe atualmente de espaços e projetos com ações especiais, que são direcionadas aos mais
diversos grupos com algum tipo de limitação. No entanto, percebemos as grandes limitações que ainda possuímos, no que
se refere a qualidade e quantidade de.
Atendimentos relacionados ao público portador dessas necessidades especiais. Consideramos fundamental a elaboração e
posterior execução   de um projeto executivo, a ser desenvolvido por técnicos com experiência nesse tipo de intervenção, e
que considere elementos como piso/trilha tátil, rampas, placas em braile, módulos olfativos, sonoros, veículos adaptados ao
transporte de pne, dentre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - FJZB

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A PROMOÇÃO DE
AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO A FAUNA E EXERCÍCIO DA CIDADANIA JUNTO AOS
ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PARQUE 
EDUCADOR.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.1998.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Em parceria com a secretaria de educação do df,  a presente proposta visa o atendimento de aproximadamente 1000 alunos
por mês, na perspectiva da educação integral. Além disso, existe a previsão de realização de uma aula temática voltada para
candidatos ao enem. O recurso será utilizado para contratação de transporte escolar.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - FJZB

Objeto REQUALIFICAÇÃO DO ATUAL RECINTO DESTINADO ÀS AVES, NA  FJZB.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (900.000,00)

Valor Solicitado 900.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.3129.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 900.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O aviário central foi, durante muitos anos, um ambiente para abrigar as aves mantidas sob os cuidados do zoológico, no
entanto, desde 2011, encontra-se desativado pela precariedade da sua estrutura.
A proposta tem por objetivo resgatar as estruturas que possam ser readaptadas de acordo com os mais altos padrões de
bem-estar animal e, por este motivo, o aviário central tornou-se uma prioridade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - FJZB

Objeto READEQUAÇÃO DO RECINTO DAS ARIRANHAS NA  FJZB.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.3129.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A readequação do recinto de ariranhas tem como objetivo proporcionar um ambiente com as condições ideais para a
manutenção e a reprodução da espécie. As principais intervenções consistem em troca de vidros na parte interna dos
recintos e colocação de bomba com �ltro biológico para melhorar a qualidade da água e proporcionar melhor controle
sanitário dos animais e do ambiente. Como são recintos dotados de visualização subaquática, o tratamento da água
possibilitará ao visitante uma melhor visualização do comportamento natural dos animais, ampliando o aspecto educativo
de um zoológico moderno.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - FJZB

Objeto READEQUAÇÃO DOS RECINTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO BORBOLETÁRIO E
CASA DE CRIAÇÃO, NA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE  BRASÍLIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CANDANGOLÂNDIA (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.3129.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Buscando sempre a visão moderna de zoológico, que atua com reprodução de espécies ameaçadas de extinção e que
garante o bem-estar de todos os seus animais com recintos especialmente desenvolvidos para a necessidade de cada grupo
animal, a construção desses recintos se faz necessária e ainda proporcionará a educação ambiental para os visitantes em
relação aos artrópodes. Esse grupo de animais é o maior �lo dentre todos os animais existentes, tendo como seus principais
representantes as borboletas, aranhas, besouros, mosquito e formigas, atualmente, com diversas espécies ameaçadas de
extinção. Cabe destacar que essas espécies possuem grande importância na saúde, agricultura e conservação dos
ecossistemas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - FJZB

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DOS GRANDES FELINOS E URSOS DO
ZOOLÓGICO DE  BRASÍLIA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CANDANGOLÂNDIA (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.1968.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 600.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O recinto atual foi construído na década de 70-80 e é bastante antiquado para a visão moderna de zoológico, que atua com
reprodução de espécies ameaçadas de extinção e que garante o bem-estar de todos os seus animais com recintos
especialmente desenvolvidos para a necessidade de cada grupo animal. Além de melhorar a qualidade de vida dos animais
que temos hoje no setor, será possível receber fêmeas de urso de óculos para um possível pareamento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - FJZB

Objeto APOIO PARA REVITALIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E RECINTOS DE
ANIMAIS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CANDANGOLÂNDIA (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.3129.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A fundação jardim zoológico de brasília foi criada no ano de 1957, nos seus 63 anos de existência a rede de energia elétrica
nunca passou por uma modernização. A rede original é defasada e rotineiramente apresenta problemas de queda de
energia decorrentes da obsolescência dos seus componentes e pelo desgaste provocado pelo longo tempo de uso
comprometendo o bom funcionamento dos ambientes da fundação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - FJZB

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL VETERINÁRIO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CANDANGOLÂNDIA (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.541.6210.2940.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 100.000,00),  449052 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os equipamentos para suporte à saúde dos animais são antigos ou obsoletos, sendo necessário a modernização
acompanhando a evolução técnica e cientí�ca veterinária e zootécnica de animais silvestres.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - FJZB

Objeto REVITALIZAÇÃO DA PORTARIA DA FJZB.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CANDANGOLÂNDIA (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.122.8210.2396.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 1.000.000,00),  449039 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A portaria da fjzb foi inaugurada na implantação da unidade, há 62 anos, e não conta com uma infraestrutura que
proporcione conforto ao público visitante, como banheiros e cobertura.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - FJZB

Objeto CRIAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, COM QUIOSQUES E ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO
CULTURAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CANDANGOLÂNDIA (450.000,00)

Valor Solicitado 450.000,00

UO 21207

Programa de Trabalho 18.122.6210.3191.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 450.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Aberto à visitação de terça-feira a domingo, o zoológico de brasília recebe em média 550 mil visitantes por ano,
especialmente nos �nais de semana e feriados. Considerando o tempo de permanência do público durante a visitação na
área do zoológico, percebemos a existência de uma grande demanda por serviços de alimentares de qualidade, bem como
de objetos comerciais de consumo (“lembranças”), por parte dos visitantes. O projeto vai de encontro ao atendimento dessa
demanda, promovendo o incentivo da visitação pública por meio da oferta de atrações e espaços de qualidade aos visitantes
através da revitalização do antigo restaurante.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 18 - IBRAM

Objeto IMPLANTAR PISO ECOLÓGICO INTERTRAVADO EM TRILHA NA UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO (U.C) - PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * BRAZLÂNDIA (50.130,00)

Valor Solicitado 50.130,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.541.6210.2562.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 50.130,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Conforme plano de manejo do parque ecológico veredinha, a u. C apresenta trilhas que são amplamente utilizadas pela
população, porém não possui trilhas com maior grau de acessibilidade. A implementação de uma trilha com pavimento
atende melhor o uso pela comunidade e, ao mesmo tempo, serve como barreira para a propagação de incêndios �orestais.
Entre os blocos intertravados há espaços livres na sua estrutura permitindo que a água percole com facilidade e in�ltre pelo
subsolo, podendo chegar a reduzir 20% escoamento super�cial, em uma vida útil de 10 anos devido ao fator de colmatação
do rejuntamento ao longo da vida útil do pavimento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 19 - IBRAM

Objeto CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NO VIVEIRO DE ÁRVORES NATIVAS
DO CERRADO - PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * BRAZLÂNDIA (14.355,00)

Valor Solicitado 14.355,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.541.6210.2562.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339052 (R$ 14.355,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Conforme plano de manejo do parque ecológico veredinha, a u. C necessita da recuperação de algumas áreas que sofreram,
durante anos, com processos de antropização. Segundo o documento, é necessária a implementação de projetos de
recuperação dessas áreas. Para atender essa necessidade a u. C possui um viveiro de mudas nativas do cerrado em fase de
implantação. Devido a quantidade de água necessária para essa atividade, é preciso a aquisição de uma caixa de água com
capacidade de abastecimento razoável.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 20 - IBRAM

Objeto ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (U.C) - PARQUE ECOLÓGICO
VEREDINHA.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * BRAZLÂNDIA (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.542.6210.2562.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Em razão da pandemia, o pever ( parque ecológico veredinha) está sendo bastante frequentado pela população de
brazlândia para realização de atividades físicas. O número de visitantes, que antes era menor, sofreu um grande aumento.
Porém, cresceu também o número de reclamação dos frequentadores em relação a iluminação no interior do parque. A
iluminação é extremamente necessária para auxiliar no combate ao furto do cercamento da u. C. , que encontra-se em
processo constante de desaparecimento. A instalação da iluminação tornaria muito mais difícil o corte e a retirada de
cercamento sem que alguém perceba.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 21 - IBRAM

Objeto IMPLANTAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE NASCENTE.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (35.000,00)

Valor Solicitado 35.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.541.6210.2562.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 35.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Dentro do programa adote uma nascente, uma das ações envolve a sinalização das nascentes. Nesse sentido a proposta é
fazer a sinalização das nascentes identi�cadas nos planos de manejo das uc's.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 22 - IBRAM

Objeto REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO PARQUE ECOLÓGICO ÁGUAS CLARAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * ÁGUAS CLARAS (215.000,00)

Valor Solicitado 215.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.541.6210.3191.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 215.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Demanda dos usuários para melhoramento nos equipamentos, não iluminação para melhor uso das quadras.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 24 - IBRAM

Objeto AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.541.6210.2562.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339052 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atender as propostas da a3p de coleta de resíduos e ofertar a população a possibilidade recolhimento de vidro nos ucs de
brasília, dentre outros nas ucs de brasília, incentivando o programa lixo zero, e as metas do objetivos do millenium, assim
como da agenda 2030.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 25 - IBRAM

Objeto AQUISIÇÃO DE COLETORES DE RESÍDUOS (LIXEIRAS) PARA AS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 21208

Programa de Trabalho 18.541.6210.2562.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339052 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atender as propostas da a3p de coleta de resíduos e ofertar a população a possibilidade recolhimento de materiais, como
plastico, papelão, vidro, dentre outros nas ucs de brasília, incentivando o programa lixo zero, e as metas do objetivos do
millenium, assim como da agenda 2030.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 26 - IBRAM

Objeto IMPLEMENTAÇÃO, VIA MROSC, DE SERVIÇO PARA ALBERGAMENTO, TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO DE CÃES E GATOS APREENDIDOS VITIMAS DE MAUS TRATOS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.542.6210.2535.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atualmente não há, no distrito federal, instituição governamental que tenha por �nalidade especí�ca receber, para
tratamento e albergamento, animais de pequeno porte apreendidos em razão de maus-tratos. A criação de uma estrutura
para receber e destinar esses animais se faz necessária, pois proporcionará a eles cuidados veterinários, alimentação e
moradia, de modo a aumentar as chances de encontrarem um novo lar, além de atender a um grande anseio da sociedade,
e ser fundamental ao cumprimento do decreto distrital nº 39. 723/2019.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 27 - IBRAM

Objeto SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 21208

Programa de Trabalho 18.542.6210.2536.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Existem hoje no df milhares de cães e gatos vivendo nas ruas, sem dono e sem destino. Nessas condições estão sujeitos a
doenças, fome e maus tratos e é necessário que sua reprodução seja controlada de modo a que esse quadro não se agrave
ainda mais. O controle pode prevenir, reduzir e eliminar a mortalidade desnecessária e o sofrimento destes animais. A
castração é uma cirurgia feita em cães e gatos, fêmeas e machos, que tem como objetivo impedir que esses se reproduzam
desordenadamente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - IBRAM

Objeto CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE LEGADO DE GEOPROCESSAMENTO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.126.6210.2557.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O licenciamento ambiental, processo obrigatório pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação,
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou daquelas que possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. O licenciamento tem papel fundamental na indicação da localização
de determinado empreendimento. O tratamento das questões ambientais e de preservação das áreas naturais, a
disponibilização de dados espacializados sobre as áreas protegidas torna-se essencial para subsidiar estudos/análises.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - IBRAM

Objeto AQUISIÇÃO DE SISTEMA CUSTOMIZADO PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL (SICAF) INTEGRADO AO SEI.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.126.8210.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Na gestão de compensação ambiental do df feita pelo ibram, as informações estão inseridas em processo sei mas não
possuem uma ferramenta de controle que permita ao órgão uma gestão e�caz do dado. Sendo assim, o sicaf seria uma
ferramenta, com integração ao sei, contendo dados de compensação ambiental e �orestal, permitindo a gestão de todas as
etapas do �uxo desse procedimento, incluindo o controle das compensações devidas, dos prazos de cumprimento das
obrigações, bem como a disponibilização de balancetes dos débitos por empreendedor. Essa ferramenta permitirá a
ampliação da transparência do órgão, o controle das destinações e execuções dos recursos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - IBRAM

Objeto IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.126.8210.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449152 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O sistema estará preparado para a recepção das demandas externas e para proporcionar respostas rápidas aos anseios da
sociedade e desenvolvimento econômico da capital. Uma integração sistêmica de alimentação, processamento,
gerenciamento e distribuição da informação pode ser alcançada por meio de desenvolvimento de módulos com integração
ao sei. A ferramenta visa basicamente proporcionar um ambiente de requisição online a população evitando deslocamentos
ao protocolo do brasília ambiental. É uma solução de modernização que visa ampliar o acesso e otimizar o serviço público.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - IBRAM

Objeto ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS AMBIENTAIS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (1.150.000,00)

Valor Solicitado 1.150.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.126.6210.2551.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 1.150.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A modernização na análise e concessão do licenciamento ambiental confere maior con�abilidade ao processo e busca
minimizar danos ao cerrado. A digitalização, gestão documental e correto armazenamento de processos de licenciamento
ambiental permitirá o acesso imediato à informação desejada sem que seja necessário o desarquivamento físico de
documentos/processos e facilitará a consulta no processo ao localizar palavras usando o recurso de busca, atingindo assim o
objetivo de reduzir em 50% o tempo de análise pelo órgão licenciador.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - IBRAM

Objeto MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS E
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA BRASÍLIA AMBIENTAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (180.000,00)

Valor Solicitado 180.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.126.6210.2551.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449039 (R$ 180.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A modernização possibilitará o contínuo aprimoramento dos produtos e serviços ofertados com vistas à disseminação da
informação ambiental; a ampliação do acervo digital, permitindo acesso simultâneo, ilimitado e sem restrições físicas de toda
a população à informação ambiental atualizada; subsídios aos servidores do brasília ambiental para o correto exercício na
execução da política ambiental distrital. Por �m, a modernização atendera às demandas de transparência e acesso à
informação ambiental do público usuário.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

235



Proposta 11 - IBRAM

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE PARA INCORPORAR E PUBLICAR CADASTRO CONTENDO DADOS E
INFORMAÇÕES DAS UCS LOCALIZADAS NO DF - GERIDAS OU NÃO PELO INSTITUTO
BRASÍLIA AMBIENTAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.126.8205.2557.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O objetivo do desenvolvimento do software de cadastro ambiental de unidades de conservação é o atendimento à legislação
permanente (lei federal 9. 985/2000 - snuc; lei complementar distrital nº 827/2010 – sduc e legislações de transparência). E
também para que seja realizada a organização, manutenção e disponibilização adequada e estruturada dos dados e
informações unidades de conservação sob gestão do ibram e demais órgãos que possuam interface com a matéria.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - IBRAM

Objeto SINALIZAÇÃO DE SEIS TRILHAS ECOLÓGICAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
DISTRITAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * ÁGUAS CLARAS (Livre), PLANALTINA (Livre), SAMAMBAIA  (Livre), TAGUATINGA (Livre), 
RIACHO FUNDO  (Livre), LAGO SUL (Livre)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.541.6210.2562.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O programa eu amo cerrado, aborda o projeto na trilha, o qual atua com intuito de estimular a prática de caminhadas em
ambiente natural e o uso dos parques do df. Para que a trilha cumpra o papel educativo é fundamental ela estar bem e
corretamente sinalizada.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - IBRAM

Objeto REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE ECOLÓGICO ASA SUL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (30.000,00)

Valor Solicitado 30.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.541.8210.3903.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 30.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Após a sua construção (2011), a sede administrativa do parque, não passou por nenhuma reforma até o momento. Há vários
problemas na estrutura (goteiras / buracos nas paredes / �os expostos). Ter a sede, que é a única edi�cação da unidade, em
bom funcionamento é essencial para a u. C. A falta de um local adequado para receber servidores e colaboradores afeta
diretamente o ambiente de trabalho e é também uma questão de saúde.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - IBRAM

Objeto CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, ACESSO E ESTACIONAMENTO NA SEDE
ADMINISTRATIVA/DPCIF - PARQUE ECOLÓGICO ÁGUAS CLARAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * ÁGUAS CLARAS (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.541.6210.3191.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 600.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A parte antiga do parque uma pista uni�cada para ciclistas e pedestres, com o crescimento de frequentadores o risco de
acidente passou a ser muito alto, o con�ito entre os usuários é constante, nesse sentido faz-se necessário a construção de
uma ciclovia independente no local para a solução dos con�itos, já o acesso  e o estacionamento na sede
administrativa/dpcif é para atender os visitantes e servidores dessa unidade, porque hoje é poeira e lama.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 17 - IBRAM

Objeto IMPLANTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ARIE-JK (U.C) - PARQUE ECOLÓGICO
LAGO CORTADO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (Livre), SAMAMBAIA  (Livre), TAGUATINGA (Livre)

Valor Solicitado 110.999,02

UO 21208

Programa de Trabalho 18.542.6210.2534.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 110.999,02)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Conforme plano de manejo da arie-jk, há a necessidade de realização de programas de monitoramento ambiental no interior
dessa u. C insulada entre as três maiores cidades do df. Esse monitoramento tem como objetivo de subsidiar o manejo e
possibilitar a criação de um banco de dados que fomente as ações dos gestores locais. Assim como as demais ucs do df, a
arie jk é de suma importância pela rica biodiversidade de fauna e �ora que contém e pelo abastecimento de água para parte
da população do df. O programa objetiva desenvolver pesquisa, conservar a biodiversidade local e os recursos hídricos e
monitorar e proteger o meio ambiente de forma integrada para os meios físico, biótico e socioeconômi.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - IBRAM

Objeto REFORMA, MODERNIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA
VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES DO BRASÍLIA AMBIENTAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.126.8210.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A modernização e aprimoramento tecnológico são necessários para o bom funcionamento da máquina pública a �m de
prestar serviço de qualidade a população de maneira e�caz e atualizada. A reforma e modernização da infraestrutura para
virtualização visa garantir segurança física aos dados produzidos no brasília ambiental. Com dados seguros e com o espaço
adequado há possibilidade de ampliação de produtos para consumo interno e externo. Para um bom funcionamento do
órgão é necessário espaço adequado para condicionamento da informação que garanta sua integridade e disponibilização.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - IBRAM

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A CUSTOMIZAÇÃO DOS MÓDULOS DA
PLATAFORMA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL DO
DISTRITO FEDERAL – SICAR-DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (3.409.635,88)

Valor Solicitado 3.409.635,88

UO 21208

Programa de Trabalho 18.126.6210.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 3.409.635,88)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A plataforma do sicar tem se revelado como uma das principais ferramentas de controle e monitoramento ambiental,
tornando-se requisito obrigatório para o processo de regularização ambiental de imóveis e posses rurais. Por sua
importância, as instituições �nanceiras só concederão crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades, para os imóveis
rurais que estejam inscritos no car. Logo a customização da ferramenta pode trazer benefícios em relação a agilidade de
análise e regularização fundiária no df. O sicar ainda não atende celeremente todas as necessidades inerentes da
diversidade ambiental dos territórios tornando a análise difícil e demorada. Customizações do sistema são necessárias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - IBRAM

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMAGENS DE SATÉLITE, PARA
MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 21208

Programa de Trabalho 18.126.6210.2557.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Para cumprir a missão de controlar e �scalizar o manejo de recursos e propiciar o desenvolvimento sustentável do df e
garantir à população os benefícios alcançados pelo crescimento econômico, sem colocar em risco a qualidade de vida dos
moradores da região, o governo precisa estar preparado para proporcionar respostas rápidas aos anseios da sociedade e
desenvolvimento econômico da capital. Essa gestão requer um sistema de suporte a decisões que integra dados
referenciados espacialmente em um ambiente de respostas a problemas por meio da geoinformação que permite a coleta,
organização, processamento, administração e publicação de informações gerenciais e geográ�cas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - IBRAM

Objeto TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO PROJETO PARQUE EDUCADOR.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 21208

Programa de Trabalho 18.541.6210.4094.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O proj. Parque educador tem como foco receber de estudantes de escolas públicas do df para a realização de atividades de
educação integral, ambiental e patrimonial nas unidades de conservação geridas pelo ibram. Este programa é uma parceria
entre secretaria de estado de educação do df–seedf , secretaria de estado do meio ambiente–sema e o ibram, �rmado por
meio do termo de cooperação nº 2 /2019. As atividades são desenvolvidas por professores capacitados e disponibilizados
pela sec. De educação. O diferencial deste programa de receptivo é que cada turma inscrita participa de um ciclo de aulas
planejadas e encadeadas,  caracterizando-se como um projeto continuado. Atende  8 mil estudantes/ano.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA

Proposta 2 - JBB

Objeto READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO  HERBÁRIO EZECHIAS PAULO HERINGER
– HEPH

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 21106

Programa de Trabalho 18.451.6210.3191.9676

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O prédio do heph construído na década de 1970, funcionou como setor administrativo, em constatado desvio de �nalidade
incompatível para abrigar coleção cientí�ca de elevada importância. Sendo ativa, a coleção recebe anualmente cerca de 1.
000 exemplares. Consequentemente a edi�cação atinge rapidamente sua capacidade de suporte. Mantidas tais condições,
sem a possibilidade de remanejamento especial, a coleção tende a assumir característica estática, e sem o acréscimo de
novos espécimes, assume o risco de perder o reconhecimento e a relevância nacionais. Com coleções de grande relevância
da �ora do df, o acréscimo de espécies da �ora nacional representará a renovação da sua importância.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - JBB

Objeto READEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO  DA FAUNA

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 21106

Programa de Trabalho 18.126.6210.3191.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O laboratório de fauna do jbb é responsável por registrar e monitorar a fauna silvestre da estação ecológica, mapear áreas
de convivência, registrar índices de atropelamento nas vias próximas ao jardim botânico e subsidiar a elaboração de
relatórios gerenciais. Na área do jardim botânico circula fauna que causa grande apelo aos visitantes, como onças,  lobos,
tamanduás, veados, tatus, e rica gama de aves e répteis. É realizada a coleta de ossos de animais para cujo armazenamento
correto faz-se necessária a adequação das instalações em condições de receber a coleção cientí�ca com controle da
luminosidade, umidade e temperatura, com relevância para pesquisa em âmbito nacional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - JBB

Objeto RECUPERAÇÃO DE CERCAS E PORTÕES DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM
BOTÂNICO DE  BRASÍLIA

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 21106

Programa de Trabalho 18.541.6210.2932.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A estação ecológica do jardim botânico de brasília é uma importante área de preservação para o distrito federal, criada pelo
decreto 14. 422/92 e ampliada pelo decreto 17. 277/96. Desde então, é responsável por manter intacta a biodiversidade de
�ora e fauna do cerrado brasiliense. Por isso, a preservação da incolumidade física da sua área há de constituir
responsabilidade primária para a continuidade dos benefícios. Considerando que as instalações têm sido objeto de
frequentes invasões de terceiros descomprometidos com a importância de que se reveste esse patrimônio ambiental, a
recuperação das cercas e portões representa necessidade urgente e inadiável.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - JBB

Objeto IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO BIOLÓGICO, SISTEMA DE DRENAGEM,
ABASTECIMENTO NOS LAGOS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO DO  JARDIM BOTÂNICO
DE BRASÍLIA

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 21106

Programa de Trabalho 18.541.6210.3859.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O jardim botânico de brasília ocupa uma área de 500 hectares destinada à visitação, voltada para a conscientização da
preservação do cerrado na respectiva divisão espacial em que se destacam o centro de visitantes, centro de excelência do
cerrado, orquidário, cactário, biblioteca, casa de permacultura, an�teatro, trilhas interpretativas, jardins temáticos e área de
piquenique. Nesses ambientes são desenvolvidas atividades de pesquisa cientí�ca, educação ambiental, lazer orientado para
a conservação da biodiversidade, constituição e manutenção das coleções vivas. A implantação do sistema visa corrigir as
condições da água e impedir a sedimentação de matéria orgânica e acúmulo de dejetos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - JBB

Objeto INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO NOS JARDINS PAISAGÍSTICOS DO JARDIM
BOTÂNICO DE  BRASÍLIA (JBB)

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 21106

Programa de Trabalho 18.541.6210.3191.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O jbb localiza-se em área de 500 hectares destinados à visitação e ao lazer consciente e voltado para a preservação do
cerrado. Dentre as áreas destacam-se o centro de visitantes, centro de excelência, área de piquenique, orquidário, cactário,
biblioteca, permacultura, an�teatro, jardins das nações, trilhas interpretativas e jardins temáticos que expõem as principais
atividades desenvolvidas, como pesquisas cientí�cas, educação ambiental e lazer orientados para a conservação da
biodiversidade, assim como constituição e manutenção de coleções de plantas. Dada a precariedade do sistema atual, os
jardins são irrigados manualmente apesar da disponibilidade hídrica insu�ciente às necessidades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - JBB

Objeto INSTALAÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 21106

Programa de Trabalho 18.122.6210.3191.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Considerando a demanda dos visitantes por mais opções de alimentação, o jardim botânico de brasília  reformou 3 postos
comunitários de segurança (pcs), instalando-os em local estratégico que constituiu a praça de alimentação. Nesse espaço,
por possuir bastante insolação, tornou-se imperiosa a instalação de cobertura em condições de proteger os visitantes da
ação do sol e da chuva.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Proposta 7 - SEMA

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O REGISTRO DE ÁUDIO  E VÍDEO
DAS REUNIÕES ,  DEGRAVAÇÃO DE ÁUDIO E ELABORAÇÃO DAS ATAS PARA  APOIO ÀS
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO
FEDERAL (CONAM/DF) E DO CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL (CRH/DF).

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (450.000,00)

Valor Solicitado 450.000,00

UO 21101

Programa de Trabalho 18.541.8210.8517.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 450.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os conselhos de meio ambiente (conam/df) e de recursos hídricos (crh/df) do distrito federal são  importantes instrumentos
da política ambiental do distrito federal. Há necessidade de uma estrutura mais adequada em termos de equipamento e
serviços para apoiar as atividades dos conselhos, tais como: registro das reuniões de modo mais pro�ssionalizado, com
equipamentos de som, de gravação e degravação e elaboração das atas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 1 - SEMA

Objeto INCENTIVO A FORMAÇÃO DE FLORESTAS URBANAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO  (50.000,00), RECANTO DAS EMAS (50.000,00)

Valor Solicitado Livre

UO 21101

Programa de Trabalho 18.543.6210.2701.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449004 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A elevação da temperatura média global, as alterações nos períodos de chuva e seca e a maior frequência das tempestades
são eventos relacionados com o fenômeno da mudança do clima. Esse fenômeno é uma consequência do acúmulo dos
chamados gases de efeito estufa (gee) na atmosfera. Diante disso é de suma importância a adoção de ações para a mitigação
dos efeitos da mudança do clima. Uma estratégia é a implementação de �orestas urbanas, que consiste na arborização de
áreas urbanas, proporcionando cidades com ar mais puro e úmido, temperaturas mais amenas e estáveis, além de prover
conforto psicológico à população. O valor solicitado refere-se a implementação de 2 (duas) �orestas urbanas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - SEMA

Objeto MAPEAMENTO DE CACHOEIRAS E OUTROS SÍTIOS NATURAIS DE BELEZA CÊNICA DE
INTERESSE AMBIENTAL E TURÍSTICO.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (150.000,00)

Valor Solicitado 150.000,00

UO 21101

Programa de Trabalho 18.541.6210.1670.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449039 (R$ 150.000,00)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

O df tem enorme potencial ecoturístico, ainda pouco conhecido e aproveitado. Tem alta densidade de áreas protegidas e as
centenas de monumentos naturais (cachoeiras, saltos, corredeiras, lagos, cavernas, abrigos, colinas, a�oramentos rochosos,
elevações, etc. ) não são contemplados individualmente por serem pouco conhecidos e não estarem devidamente
identi�cados e catalogados (mapeados). O uso sustentável é uma maneira de fortalecer a preservação ambiental e a
economia. Esta proposta visa o mapeamento e a catalogação de monumentos naturais do df de maneira a localizar e
identi�car tais sítios visando subsidiar ações de uso sustentável e ecoturismo, incentivando empregos e lazer.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - SEMA

Objeto REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE 21 ORGANIZAÇÕES DE CATADORES
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE NEGÓCIOS PARA
FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE RECICLAVES NO DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (1.300.000,00)

Valor Solicitado 1.300.000,00

UO 21101

Programa de Trabalho 18.541.6210.2930.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339035 (R$ 1.300.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A política nacional de resíduos sólidos reconhece o resíduo sólido reciclável como um “bem econômico e de valor social,
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania” e determina a “integração dos catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”.
A presente proposta visa atender os objetivos acima descritos. O poder público promoveu medidas indutoras à implantação
de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas/associação de catadores de materiais  recicláveis no
df e necessita cumprir contrapartida obrigatória para a capacitação, conforme o contrato com o bndes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - SEMA

Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TÉCNICA ÀS
COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
ALOCADAS NO COMPLEXO INTEGRADO DE RECICLAGEM (CIR) NO DF.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 21101

Programa de Trabalho 18.541.6210.3221.0002

Natureza da Despesa (Valor):  339035 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A política nacional de resíduos sólidos reconhece o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um “bem econômico e de
valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania” e determina a “integração dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”.
A sema e o bndes inauguraram o complexo integrado de reciclagem (cir), em dezembro de 2020, para atender 750 catadores
em sua capacidade máxima. O projeto contempla a assistência técnica para alavancar o empreendimento, prevista para três
anos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - SEMA

Objeto CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA A RECUPERAÇÃO DE MAMÍFEROS RESGATADOS.

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (50.000,00)

Valor Solicitado 50.000,00

UO 21101

Programa de Trabalho 18.541.6210.1766.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 50.000,00)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

Animais silvestres são comumente resgatados em situações de maus-tratos, sejam eles causados por tentativas de trá�co,
em criação em condições que não atendem adequadamente suas características especí�cas ou situações de violência contra
os animais. O trabalho realizado pelos cetas e cras tratam do resgate, cuidados e reabilitação desses animais para reinserção
na natureza. Para isso esses animais são levados à esses locais que tem pro�ssionais especializados na reabilitação dos
animais resgatados.
A presente proposta pretende levantar recursos para a construção de recinto para reabilitar uma maior variedade de
espécies, especialmente mamíferos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - SEMA

Objeto EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO NA ORLA DO LAGO
PARANOÁ

Situação do objeto Pronto para licitação

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * LAGO SUL (271.428,57), PLANO PILOTO (271.428,57), LAGO NORTE  (271.428,57), 
PARANOÁ (271.428,57), CANDANGOLÂNDIA (271.428,57), 
JARDIM BOTÂNICO (271.428,57), PARK WAY  (271.428,57)

Valor Solicitado Livre

UO 21101

Programa de Trabalho 18.541.6210.9121.0001

Natureza da Despesa (Valor):  335041 (Livre),  445042 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Com a desocupação das áreas de proteção permanente- apps da orla do lago paranoá a partir de, em atendimento a ação
civil pública do ministério público do distrito federal e territórios, a demanda de recuperação �cou a cargo do poder público.
Diagnóstico de 2020 da orla do lago paranoá (da barragem ao lago sul e braço do riacho fundo) mapeou 321 hectares de
áreas passíveis de recuperação, sendo que apenas 65 hectares estão com previsão de receber ações de revegetação.
A proposta tem por meta dar continuidade ao projeto de recuperação.
Nas áreas restantes de apps, ao longo da orla do lago paranoá.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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ADM. REG. DA FERCAL

Proposta 3 - RA XXXI

Objeto CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOBEIRAL - RA XXXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * FERCAL (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09135

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0009

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Promover o incentivo a prática poliesportiva na comunidade do lobeiral visto que não possui nenhuma quadra poliesportiva
na região e a obra ainda atenderá alunos da escola que �ca nas proximidades do local pretendido para execução da obra.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

ADM. REG. DE CEILÂNDIA

Proposta 1 - RA IX

Objeto REFORMAR OS BLOCOS A (BIBLIOTECA PÚBLICA DE CEILÂNDIA) E B (GERÊNCIA DE
CULTURA, SALAS DE OFICINAS E CURSOS) DO CENTRO CULTURAL DE CEILÂNDIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6219.3933.0043

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O projeto visa a necessidade de reparos e reforma das dependências do centro cultural de ceilândia; adaptar o espaço físico,
oferecendo acessibilidade de modo a atender a clientela com de�ciência, obesidade, idosos e outras condições atípicas do
desenvolvimento, com conforto e dignidade; reparos no encanamento dos blocos bem como a iluminação interna e externa
do centro, de forma a atender a todos que frequenta os espaços.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - RA IX

Objeto REALIZAR O EVENTO FESTA JUNINA DE CEILÂNDIA – ARRAIÁ SOLIDÁRIO, PREVISTO
PARA SER REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 13.392.6219.3678.0132

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

A realização do “festa junina de ceilândia – arraiá solidário” vai ao encontro desse anseio, tanto dos fazedores dos festejos
juninos quanto dos adeptos a essa cultura. Importante ressaltar que o distrito federal já é reconhecido pela atuação de suas
quadrilhas juninas, cuja origem remonta às tradições trazidas por candangos vindos de várias partes do país. A prática desta
dança assumiu grandes proporções fazendo com que alguns desses grupos fossem premiados e reconhecidos, não só no df,
como também, em outros estados. O motivo desse reconhecimento se deve, não só a qualidade técnica e estética, mas
também, pelo engajamento que essa atividade proporciona junto à sociedade em todas as faixas etárias. Muitos desses
grupos atuam em projetos sociais com a missão de propiciar opções culturais aos jovens de comunidades que possuem
consideráveis índices de violência e vulnerabilidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - RA IX

Objeto REALIZAR O EVENTO FESTA CULTURAL E POPULAR DE CEILÂNDIA, PREVISTO PARA
SER REALIZADO NA SEMANA DO FOLCLORE (DIAS 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2022).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 13.392.6219.3678.0132

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O evento buscará levar ao conhecimento de alunos das escolas públicas de ceilândia a vivência das atrações na elaboração e
apresentação de espetáculos da cultura popular brasileira. Com o momento de interação entre os artistas e plateia, formada
por professores, alunos e servidores das escolas, será feita a apresentação dos artistas mostrando na prática o trabalho que
foi elaborado. O projeto prever um encerramento durante um evento na praça da administração para toda a comunidade
com várias apresentações de suas expressões artísticas e culturais e de suas cadeias produtivas nas culturas populares do
distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - RA IX

Objeto REFORMA GERAL DE GINÁSIO DE ESPORTE (ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA ,
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIO, TELHADO, PINTURA
GERAL).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3048.0043

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Reforma visa atender padrões de segurança a população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - RA IX

Objeto REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA E ENTORNO, QNN 22.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3048.9608

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Pedido da comunidade por meio de um abaixo assinado. A reforma inclui construção de novo calçamento, implementação
de equipamentos para o parquinho infantil e recuperação dos alambrados da quadra de esportes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - RA IX

Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS DE
ASFALTO  (ESPIGADOR DE ASFALTO CANETA; ROLO CA 15 PARA ASFALTO; ROLO
COMPACTADOR DE PNEUS AP 40; PAVIMENTADORA DE ASFALTO DE ESTEIRA TIPO
VIBROACABADORA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0071

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Adquirir equipamentos visando manter as vias transitáveis, sem buracos e demais avarias, a �m de proporcionar segurança
e conforto para a mobilidade da população em geral.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - RA IX

Objeto MELHORAR A EFICÊNCIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DE
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED, EM DIVERSOS LOCAIS EM CEILÂNDIA (RAIX) E
SOL NASCENTE/PÔR DO SOL (RA-XXXII).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (969.143,37), POR DO SOL/SOL NASCENTE (171.878,82)

Valor Solicitado 1.141.022,19

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6209.1836.6482

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.141.022,19)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Melhoramento da e�cência do sistema de iluminação pública em: eqnm 21/23; praça da qnq 07; praça da chácara 87-sol
nascente; incras 07-gleba 3/369-372; qnn 36, 38 e 40; eqnn 23/25; qnp 24; chácara 81 conjunto b/c(atrás do posto da pm);
qnq 05 - ae; qnp 23/25; qnn 13; eqnm 07/09; qnm 30 módulo a ae; por do sol/p. Sul (ao lado do cef 32); quadradão da qno 20
e praça da qnq 07 em ceilândia(ra-ix) e sol nascente e pôr do sol (ra-xxxii).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - RA IX

Objeto CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE  E BANHEIROS PARA TORCIDA VISITANTE, NO
ESTÁDIO REGIONAL DE CEILÂNDIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3048.0043

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Antender padrões de segurança pública.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - RA IX

Objeto REFORMA DA PRAÇA DOS EUCALIPTUS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (5.000.000,00)

Valor Solicitado 5.000.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.0034

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 5.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A praça e usada para diversas práticas esportivas. A reforma consiste em instalação de equipamentos, construção de
calçadas e paisagismo.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - RA IX

Objeto REFORMA  DA PRAÇA NA QNR 02.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (642.226,25)

Valor Solicitado 642.226,25

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 642.226,25)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A reforma consiste em execução de calçamento, instalação de equipamentos e de gramado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - RA IX

Objeto REFORMA  DA PRAÇA NA QNP 15.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (1.460.000,00)

Valor Solicitado 1.460.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.0034

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.460.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A praça já e usada para diversas práticas esportivas e necessita de reforma. A reforma consiste em recuperação da quadra
poliesportiva com alambrado, implantação de estacionamento, de calçamento e de outros equipamentos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 24 - RA IX

Objeto REFORMA DE PARQUES INFANTIS NA RA IX.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Promover lazer e entretenimento a população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - RA IX

Objeto REFORMA  DA PRAÇA QNO 11/13.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (365.652,35)

Valor Solicitado 365.652,35

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.0034

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 365.652,35)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Reforma visa atender a comunidade com area de lazer e pratica de esportes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 16 - RA IX

Objeto REFORMA DE COBERTURA DO SHOPPING POPULAR.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6207.3191.0043

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A reforma do telhado consiste em retirada de vazamento, impermeabilização e reparos na estrutura de �xação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 17 - RA IX

Objeto REFORMA DA GERAL DA FEIRA DO P NORTE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (4.000.000,00)

Valor Solicitado 4.000.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6207.3247.0043

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 4.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Reforma visa atender a a comunidade e fomentar o comercio local. A reforma consiste em recuperação total da feira,
incluindo telhado,  alambrados e toda a área coletiva.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 18 - RA IX

Objeto URBANIZAÇÃO DO PARQUE DO SETOR O.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (6.000.000,00)

Valor Solicitado 6.000.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.0034

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 6.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Instalação de equipamentos para prática de esporte e lazer, construção de guarita, recuperação de alambrado e outras bem
feitorias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 19 - RA IX

Objeto REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS ( TOTAL DE 78 LOCALIDADES).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (7.800.000,00)

Valor Solicitado 7.800.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3048.0003

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 7.800.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Reforma geral das 78 quadras poliesportivas em todas as regiões de ceilândia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 20 - RA IX

Objeto REFORMA DE 15 CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA (PINTURA E TROCA DE
TAPETE DE GRAMA).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (10.000.000,00)

Valor Solicitado 10.000.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3048.0012

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 10.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Reforma visa atender a comunidade com área de lazer e.
Prática de esportes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 21 - RA IX

Objeto IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA QNM 13 (EM FRENTE AO CENTRO
INTERESCOLAR DE LÍNGUAS DE CEILÂNDIA - CILC).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (900.000,00)

Valor Solicitado 900.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.1338

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 900.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Visa atender padrões de segurança a população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 22 - RA IX

Objeto REFORMA DE PRAÇA NA QNO 18 - EXPANSÃO DO SETOR O.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.0034

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A reforma visa atender à comunidade e fomentar o.
Comercio local, com a recuperação de parquinho infantil, calçamento, bancos e quadra de esportes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 23 - RA IX

Objeto REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NA QNN 37 (AO LADO DA FEIRA DO P NORTE).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * CEILÂNDIA (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 09111

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.0034

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Promover lazer e entretenimento à população. A reforma consiste em recuperação de equipamentos, instalação de
calçamento e de gramado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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ADM. REG. DE PLANALTINA

Proposta 4 - RA VI

Objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DE PLANALTINA - RA VI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 09108

Programa de Trabalho 04.122.8205.8517.0038

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A  administração de planaltina (ra vi) atende a uma população de quase 200. 000 habitantes, sendo a cidade satélite mais
antiga da capital da república. Considerando que tanto a estrutura física quanto o mobiliário a disposição da ra estão velhos
e desgastados pelo tempo, o que impacta diretamente na oferta de serviços e atendimentos ao cidadão de nossa cidade de
maneira confortável e adequada. A presente captação de emenda se torna extremamente importante. Os quase 200. 000
habitantes desta centenária cidade serão diretamente atingidos pela compra de mobiliário e equipamentos que elevarão
signi�cativamente a qualidade dos serviços prestados por esse órgão público.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - RA VI

Objeto CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE GRAMA SINTÉTICA NA RA VI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (5.160.000,00)

Valor Solicitado 5.160.000,00

UO 09108

Programa de Trabalho 27.812.8205.3048.0054

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 5.160.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Os benefícios do esporte tem ultrapassado o limite do bem estar físico e tem se revestido cada vez mais como importante
ferramenta formativa de valores sociais e ético-moral para crianças, adolescentes e jovens. A oferta de equipamentos
públicos para a prática desportiva seguramente é política pública de primeira necessidade. Nossa cidade possui um conjunto
de  'campos de grama sintética' que pelo uso quotidiano e quase ininterrupto, carece com urgência de investimentos para a
manutenção e reforma. Nesse sentido a ra de planaltina busca captar emendas parlamentares para sua reforma e
revitalização.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - RA VI

Objeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM PLANALTINA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (1.970.000,00)

Valor Solicitado 1.970.000,00

UO 09108

Programa de Trabalho 27.813.6206.1950.0008

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.970.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Considerada como equipamento público de lazer, a praça tem como objetivo  propiciar as pessoas não apenas um local para
o lazer, mas também para qualidade de vida, prevenção de doenças, e também como uma forma de sociabilização. A
administração regional de  planaltina tem buscado incansavelmente dotar nossa cidade de bens públicos que tenham como
função melhorar a qualidade de vida da nossa população. As praças públicas a serem construídas  vai possibilitar aos
milhares de moradores de planaltina uma melhora signi�cativa do seu dia-a-dia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 17 - RA VI

Objeto REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ''TELHADO DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANALTINA'' -
RA VI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 09108

Programa de Trabalho 15.452.8205.3903.0066

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A administração regional de planaltina está localizada na avenida uberdan cardoso no setor administrativo da nossa cidade.
O prédio da administração é um simbolo da nossa cidade sendo sua localização de conhecimento de todos os moradores da
nossa cidade, moradores que procuram diariamente a administração regional em busca de solução para os problemas
cotidianos da nossa cidade. O prédio que abriga a adminsitração regional carece urgentemente de obras de manutenção.
Para receber sua comunidade  com conforte e segurança, estamos propondo ações orçamentárias que garantam o pleno
funcionamento dessa administração regional e a reforma do telhado da administração regional de planaltina.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 20 - RA VI

Objeto CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTOR EM PLANALTINA-DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (7.000.000,00)

Valor Solicitado 7.000.000,00

UO 09108

Programa de Trabalho 20.608.6201.3534.0003

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 7.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O objetivo da construção do galpão do produtor é dotar de infraestrutura e possibilitar  o desenvolvimento das atividades
produtivas em suas múltiplas escalas, rurais e urbanas, por meio da resolução de gargalos em todos os elos da cadeia
produtiva, promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, bene�ciamento,
comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos, materiais e insumos, bem como o desenvolvimento
e a difusão de novas tecnologias, estudos e projetos técnicos, promoção de capacitações, formação de multiplicadores,
intercâmbio de produtores, instalação de unidades demonstrativas, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao
associativismo e cooperativismo como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente nas rotas de
integração nacional que são redes de arranjos produtivos locais - apls que apresentam simultaneamente uma dimensão
territorial e setorial em sua concepção. Toda a região administrativa de planaltina que é a cidade satélite mais antiga do
distrito federal, sendo uma das que mais carece por falta de infra-estrutura será bene�ciada. A população total bene�ciada
será de mais 177. 492 (cento e setenta e sete mil quatrocentos e noventa e dois) habitantes, conforme senso de 2018 da
codeplan. Fonte: pdad 2018.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 21 - RA VI

Objeto PROJETO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ESTUDANTE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (5.000.000,00)

Valor Solicitado 5.000.000,00

UO 09108

Programa de Trabalho 27.812.6206.5183.0050

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 5.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O projeto da revitalização da praça do estudante, consiste em uma reforma ampla e geral de todos os equipamentos
públicos esportivos existentes, e a construção de novos equipamentos como pista de skate, quadra de areia, quadra de
tênis, salão multiuso para práticas esportivas, e uma edi�cação de apoio ao esportista com banheiros, e salas
administrativas, essa reforma também irá contemplar o cercamento de toda a praça, o que proporcionará mais segurança
aos usuários e visitantes do local. O mesmo para ser executado está com um valor estimado em r$ 5. 000. 000,00.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 22 - RA VI

Objeto REVITALIZAÇÃO DA PEDRA FUNDAMENTAL PARA ANIVERSÁRIO DE 100 ANOS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (6.000.000,00)

Valor Solicitado 6.000.000,00

UO 09108

Programa de Trabalho 13.695.6219.3718.0050

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 6.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A pedra fundamental de brasília foi lançada próximo a planaltina (go), ao meio-dia do dia 07 de setembro de 1922, na
comemoração do centenário da independência. Estando localizada em planaltina – brasília-df.
Decreto de tombamento: decreto nº 7. 010, de 07/09/1982, dodf de 08/09/1982.
A pedra fundamental de brasília é um obelisco construído como monumento arquitetônico de pedra fundamental de
brasília. O obelisco está localizada no morro do centenário a 1033 metros de altitude e a exatamente 9 km de planaltina. É
muito importante que nós celebremos o centenário da pedra fundamental da transferência da capital da república para o
centro-oeste do brasil.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - RA VI

Objeto AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NA RA VI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (1.760.000,00)

Valor Solicitado 1.760.000,00

UO 09108

Programa de Trabalho 13.695.6209.1836.8125

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 1.760.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo garantir infraestrutura de qualidade para a população do df, com a ampliação, manutenção,
modernização, e�cientização, substituição e melhoria do sistema de iluminação pública com vistas a diminuição dos gastos
com energia e ainda a segurança do local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - RA VI

Objeto REALIZAÇÃO DE RUAS DE LAZER NA RA VI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09108

Programa de Trabalho 27.812.6206.2024.0015

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 0,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Realização de atividades esportivas de esporte e lazer em planaltina por iniciativa da administração regional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

ADM. REG. DE SAMAMBAIA

Proposta 27 - RA XII

Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DOS
MOBILIÁRIOS DE SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.122.6209.3467.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 700.000,00),  449052 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Manter os equipamentos e mobiliários, tais como: quadras poliesportivas, parquinhos infantis, praças, próprios, etc, em bom
estado para utilização da população.
Muitos mobiliários públicos desta cidade dependem de pequenos reparos e manutenções para funcionamento. Tais
manutenções podem ser realizadas através de mão de obra dos reeducandos da funap, necessitando apenas dos materiais,
que podem ser adquiridos através de adesão à atas de registro de preços.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - RA XII

Objeto REALIZAÇÃO DE REFORMA DO EDIFÍCIO ANEXO I (PRÉDIO DE MADEIRA) DA
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA RA -XII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (1.200.000,00)

Valor Solicitado 1.200.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.8205.3903.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Trata-se do anexo da administração regional de samambaia, onde comporta diversas unidades da administração, bem como,
de outros órgãos que prestam serviço à comunidade. O prédio de madeira, funciona desde a criação da cidade, com mais de
30 anos, e recebe ainda, o atributo de patrimônio e parte da memória da cidade. Por sua estrutura física de madeira,
necessita de uma reforma estrutural total e de certa forma complexa. O prédio anexo da administração de samambaia, �ca
localizado na quadra 302, conjunto 10 lote 01 epc – centro urbano. Estrutura de madeira que comportam em suas
repartições,  a junta do serviço militar,  vigilância ambiental,  sala do empreendedor, o conselho de segurança etc.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 17 - RA XII

Objeto URBANIZAÇÃO DE PRAÇA COM IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND NA QR 408, ENTRE
OS CONJUNTOS  09 E  11.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (150.000,00)

Valor Solicitado 150.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 150.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atender à reivindicação da comunidade, oferecendo uma área de lazer, convívio dos moradores da região. Área livre, onde
muitas vezes é utilizada para descartes de entulho, lixo, propenso à assaltos. Processo nº 0142-000016/2014.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 18 - RA XII

Objeto REALIZAÇÃO DE REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
SAMAMBAIA RA-XII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (1.250.000,00)

Valor Solicitado 1.250.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.8205.3903.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.250.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Necessidade de reforma do prédio onde abriga a sede da administração regional de samambaia. A última reforma foi e 2012.
As instalações elétricas encontram-se em estado precário, com risco de curto circuito, incêndio e acidentes que podem
acarretar em dano à vida. Os banheiros estão em situação crítica, e ainda, é necessário a adequação e o redimensionamento
dos espaços físicos, a�m de melhorar ambiente e, consequentemente, o serviço prestado pelos colaboradores, além de
oferecer um estrutura adequada à comunidade que busca atendimento. Processo nº 04018-00000776/2020-15.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 19 - RA XII

Objeto CONSTRUÇÃO DO SKATE PARK .

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atendimento às solicitações da população da região, organizadas em lideranças comunitárias. A população que reside na
localidade, compreendida pelos mesmos como "expansão", é carente de áreas de práticas de esporte do gênero proposto. A
cidade de samambaia ainda não foi contemplada com pista para tal prática. O público alvo da praça com pista de skate é
composto por crianças, jovens e adultos, visando promover a revitalização de área degradada por meio de um espaço
vivencial pensando no público alvo, no acesso de pedestre e de portadores de necessidades especiais. Processo  nº 0142-
000353/2017.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 21 - RA XII

Objeto REFORMA DAS FEIRAS DAS QUADRAS: QN 202, QN 210, QN 313 E QN 510 .

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6207.3247.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Necessidade urgente de reforma da estrutura, telhado, instalações elétricas da feira, tendo em vista o tempo decorrido da
implantação da infraestrutura.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 26 - RA XII

Objeto REALIZAÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS EM SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (150.000,00)

Valor Solicitado 150.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 27.812.6206.3678.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 150.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Devido à pandemia do covid-19, por 2 anos, os projetos esportivos foram paralisados, alguns eventos estão voltando a
acontecer com as devidas restrições. A população anseia pela retomada dos campeonatos em diversas modalidades e ações
da administração fomentando o incentivo à prática de esportes na cidade, e considerando o avanço no plano de vacinação, é
bem possível, que as ações e projetos esportivos sejam normalizados.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - RA XII

Objeto REALIZAÇÃO DO 32º ANIVERSÁRIO DE SAMAMBAIA RA -XII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 13.392.6219.3678.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 20.000,00),  339039 (R$ 80.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O evento é realizado por volta do dia 23 de outubro, cuja programação pode acontecer em várias datas do referido mês. O
aniversário de samambaia é essencial e esperado pela cidade. São realizadas ações cívicas, sociais e com o tradicional corte
do bolo. É necessária a contratação de empresa para estrutura, som, shows, bolo, en�m, ações e aquisições diversas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 13 - RA XII

Objeto REALIZAR EVENTOS CULTURAIS, TAIS COMO: SHOWS, FESTIVAIS DE TEATRO, DANÇA  E
INTERVENÇÕES  ARTÍSTICAS PARA A COMUNIDADE DE SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (150.000,00)

Valor Solicitado 150.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 13.392.6219.3678.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 50.000,00),  339039 (R$ 50.000,00),  449052 (R$ 50.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Para realização dos eventos programados, é necessário a aquisição de equipamentos, contratação de empresa para locação
de estrutura, divulgação, contratação de bandas, dentre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - RA XII

Objeto AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS ÁREAS DE SAMAMBAIA RA-XII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6209.1836.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Garantir iluminação pública, qualidade de vida e segurança à comunidade, considerando ainda, novos empreendimentos
entregues em regiões com iluminação pública precária.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - RA XII

Objeto REALIZAÇÃO DE 15 AÇÕES SOCIAIS EM SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 08.244.6228.3678.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 100.000,00),  339039 (R$ 100.000,00),  449052 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Necessidade de contratação de estrutura, som e ações diversas para a comunidade carente desta cidade. Tais eventos
promovem qualidade de vida, lazer, esporte, cultura, saúde, atendimentos diversos. Samambaia tem uma população de
quase trezentos mil habitantes, com o idh entre os mais baixos do distrito federal em determinadas regiões, sendo essas,
ações de suma importância para aproximação, conscientização e enfrentamento das mazelas sociais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - RA XII

Objeto REALIZAÇÃO DE REFORMA DE 50 (CINQUENTA) PARQUES INFANTIS EM DIVERSAS
LOCALIDADES NA CIDADE DE SAMAMBAIA RA-XII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Por seu projeto urbanístico, a cidade de samambaia tem o privilégio de ter inúmeros espaços e equipamentos públicos,  e
consequentemente, conta em seus diversos projetos um número signi�cativo de parques infantis, no qual, devido ao tempo
de instalação, uso e a ação do tempo,  tornam-se  demandas recorrentes apresentadas pela comunidade, solicitando a
reforma e manutenção, para utilização e segurança das crianças e comunidade em geral. Processo nº00142. 00003416/2018-
75.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - RA XII

Objeto REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atender inúmeras demandas apresentadas pela comunidade por meio de processo 00142-00003418/2018-64, objetivando
garantir as práticas de esporte e lazer da população.
São necessárias obras de recuperação de piso, alambrado, equipamentos esportivos, estrutura, calçamento das balizas.
Algumas não tem postes nem calçadas, e ainda, necessitam de reforma de bancos, pintura e demarcação.
Processo  nº 00142. 00002696/2020-19.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - RA XII

Objeto TAPA BURACO NA CIDADE DE SAMAMBAIA RA-XII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Necessidade de massa asfáltica para tapar os buracos no asfalto da cidade, a �m de evitar grandes transtornos e prejuízo à
população. Esta administração precisa trabalhar com a prevenção, principalmente nos antecipando ao período de chuva,
onde acontecem os maiores problemas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - RA XII

Objeto IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS
LOCALIDADES NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atender a inúmeras reivindicações da comunidade apresentadas junto à esta administração regional, via protocolo ou
através do sistema de ouvidoria do distrito federal, bem como garantir melhores condições de percurso e acessibilidade para
a comunidade. Processo nº 00142. 00001415/2020-19.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - RA XII

Objeto IMPLANTAÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV (PAPA-ENTULHO)
NA QR 527 DE SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (350.000,00)

Valor Solicitado 350.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.452.6209.3002.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 350.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Samambaia tem, aproximadamente, trezentos mil habitantes e não possui áreas de descarte regular de resíduos , gerando
inúmeros transbordo irregulares e lixões sem o devido controle. Com as instalações, será possível atender diversas 
localidades, com o descarte correto, e adoção de programas e  políticas públicas, resolvendo um dos maiores problemas da
cidade, possibilitando  o correto descarte de rejeitos. Possibilitará ainda, auxiliar em outras áreas como na saúde pública ,
uma vez que esses rejeitos, quando descartados de forma incorreta, servem de depósito para água de chuva, que acabam se
tornando pontos de procriação do mosquito aedes aegypti. Processo nº 00094. 00009686/2018-01.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - RA XII

Objeto URBANIZAÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO CONSELHO TUTELAR DE
SAMAMBAIA, NA QR 308, COM IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES, ANFITEATRO DE
ARENA, CICLOVIA, PEC, PARQUE INFANTIL, ACADEMIA DE GINÁSTICA E ROTAS
ACESSÍVEIS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (750.000,00)

Valor Solicitado 750.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 750.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atender a demanda apresentada pela comunidade, conforme processo 00142. 00002024/2018-99. A proposta de projeto de
urbanização se dá pela carência total de estrutura aos arredores da sede do conselho tutelar de samambaia sul sendo que, o
local não possui acesso asfaltado, não possui estacionamento devidamente demarcado, sinalizado, pavimentado; não há
calçamento, acessibilidade e/ou integração do prédio às redes viárias principais do local. Processo nº 00142. 00002024/2018-
99.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - RA XII

Objeto IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO NA EXPANSÃO DE SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (5.000.000,00)

Valor Solicitado 5.000.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 08.244.6228.5762.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 5.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atender a demanda apresentada pela comunidade, visando proporcionar alimentação de qualidade à população local.
Conforme processo  00431. 00022104/2020-10.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - RA XII

Objeto EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REALIZAR A TROCA
DAS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LED.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (2.100.000,00)

Valor Solicitado 2.100.000,00

UO 09114

Programa de Trabalho 25.752.6209.8507.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 2.100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Modernização de iluminação nos pontos já existentes, aumentando a sensação de segurança, qualidade de vida da
população e economia considerável no consumo de energia elétrica. Temos vários processos com projeto e orçamento da
ceb.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - RA XII

Objeto EXTENSÃO DA CICLOVIA DE SAMAMBAIA - RA XII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (5.004.192,00)

Valor Solicitado 5.004.192,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6216.3090.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 5.004.192,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atender a demanda apresentada  pela comunidade, tendo em vista a necessidade de ampliação da ciclovia já existente. Por
iniciativa da população, por meio de sugestões no sistema de ouvidoria, foram veri�cados a de�ciência de ligações e trajetos
de ciclovias em samambaia.  objetivando o amplo atendimento à comunidade e aos critérios de viagens em diferentes
modais de transporte, vindo as politicas de mobilidade, o incentivo a outros meios de transporte, em especial, a promoção
da segurança e qualidade de vida aos usuários. Processo nº 00142. 00001843/2019-08.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - RA XII

Objeto REFORMA DA QUADRA COBERTA - QD.301 - CENTRO URBANO - COMPLEXO
ESPORTIVO DE SAMAMBAIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (1.341.165,00)

Valor Solicitado 1.341.165,00

UO 09114

Programa de Trabalho 15.451.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.341.165,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atender a demanda apresentada pela comunidade, visando atendimento à população local. A reforma, modernização e
adequação de infraestrutura esportiva, necessária ao desenvolvimento e à prática de atividades esportivas desde a sua base
até o esporte de alto rendimento. Para atendimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos, com a oferta de múltiplas
vivências esportivas, atividades físicas, recreativas e de lazer, objetivando o desenvolvimento integral, priorizando a
população de área de vulnerabilidade social e bene�ciando a comunidade. Processo nº 00142. 00001045/2019-78.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO

Proposta 1 - RA XIV

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA LINEAR DA QUADRAS 203 NO
BAIRRO RESIDENCIAL OESTE EM SÃO SEBASTIÃO RA-XIV.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SÃO SEBASTIÃO  (1.800.000,00)

Valor Solicitado 1.800.000,00

UO 09116

Programa de Trabalho 15.451.6206.1950.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.800.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os projetos aproveitam a existência de grandes áreas degradadas ou subutilizadas, localizadas entre as quadras do referido
bairro e buscam: inibir a violência local; dinamizar a complementaridade das funções sociais da comunidade por meio de
propostas inovadoras e da acolhida dos projetos estratégicos de governo, além de propor o incremento da atividade
econômica por meio de parcerias estratégicas. (extraído do relatório da primeira consulta pública para o pdf m são sebastião
realizada em outubro de 2008, doc. Sei n° 14852586).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - RA XIV

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA ENTRE OS BAIRROS BELA VISTA/CAPÃO
COMPRIDO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SÃO SEBASTIÃO  (660.000,00)

Valor Solicitado 660.000,00

UO 09116

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 660.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Necessidade de reforma no local para que atenda às necessidades da população que frequenta e reside próximo ao mesmo.
Os equipamentos presentes se encontram-se deteriorados, enferrujados ou muitas vezes nem há mais o equipamento que
deveriam conter. Vale lembrar que, o estado desses equipamentos não traz segurança para o uso da população, levando ao
abandono. A reforma tem como �nalidade recuperar o lazer da comunidade, propondo a troca dos equipamentos,
garantindo uma infraestrutura adequada para a população utilizar sem correr riscos e que possa atender todas as faixas
etárias.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - RA XIV

Objeto IMPLANTAÇÃO DA 3ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA NA RA-XIV COM SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR
LUMINÁRIAS DE LED.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SÃO SEBASTIÃO  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 09116

Programa de Trabalho 25.752.6209.8507.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos e atuando como instrumento de cidadania a
medida que permite o usufruto pleno do espaço público no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança
pública e ao trafego, previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca a valorizam monumentos,  prédios,
paisagens orientam percursos e proporcionam condições para melhor aproveitamento de áreas de lazer, além de ser um
vetor de incentivo ao desenvolvimento do turismo, do comércio e do lazer noturno ampliando a cultura do uso e�ciente e
racional da energia elétrica rumo ao desenvolvimento sustentável, social e econômico da população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - RA XIV

Objeto IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE POSTES COM
PÉTALAS NO CANTEIRO CENTRAL DA PRAÇA SITUADA NA QUADRA 103 DO BAIRRO
RESIDENCIAL OESTE. 

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SÃO SEBASTIÃO  (150.000,00)

Valor Solicitado 150.000,00

UO 09116

Programa de Trabalho 25.752.6209.1836.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 150.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nos centros urbanos e atuando como instrumento de cidadania a
medida que permite o usufruto pleno do espaço público no período noturno. Além de estar diretamente ligada à segurança
pública e ao trafego, previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca a valorizam monumentos,  prédios,
paisagens orientam percursos e proporcionam condições para melhor aproveitamento de áreas de lazer, além de ser um
vetor de incentivo ao desenvolvimento do turismo, do comércio e do lazer noturno ampliando a cultura do uso e�ciente e
racional da energia elétrica rumo ao desenvolvimento sustentável, social e econômico da população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - RA XIV

Objeto CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NO PARQUE ECOLÓGICO DE SÃO
SEBASTIÃO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SÃO SEBASTIÃO  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09116

Programa de Trabalho 27.813.6206.1079.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Execução de obras, em parceria com o instituto brasília ambiental-ibram, para construção do campo de grama sintética do
parque distrital de são sebastião, tendo em vista que o local previsto conta hoje com apenas um campo de futebol em solo
natural e ainda que implantação do campo no parque não acarreta qualquer erradicação de ser arbóreo.
Ressalte-se ainda que a construção do campo e sua infraestrutura associada a área de impermeabilização do parque
aumentará e para se evitar a formação de processos erosivos além da preservação do próprio campo em si será necessária a
correta drenagem da localidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

ADM. REG. DE SOBRADINHO II

Proposta 7 - RA XXVI

Objeto REFORMA  DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.812.6206.3048.0015

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

O projeto visa proporcionar à população local melhores condições para  a prática esportiva. As quadras esportivas da cidade
de sobradinho ii necessitam de nivelamento do piso, trocas de alambrados, pintura do piso e das grades de proteção,
implantação de estruturas necessárias à pratica de esportes como traves de futebol com redes, tabelas, postes e redes para
voleibol. O campo de grama sintética necessita de manutenção e troca da grama sintética para melhor atender à
comunidade e os projetos sociais desenvolvidos neste espaço. Investimentos em infraestrutura esportiva promovem mais
qualidade de vida a população, reduzindo a violência.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - RA XXVI

Objeto CONSTRUÇÃO DO MURO DO PÁTIO DE OBRAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 04.451.8205.3086.0048

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Realizar serviços de melhoria dos próprios da administração regional de sobradinho ii.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - RA XXVI

Objeto REFORMA DA BIBLIOTECA MARIA DO BARRO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.8205.3903.0013

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Proporcionar a população local de sobradinho ii, bem como os demais usuários, uma infraestrutura melhor e que possibilite
aos estudantes e pesquisadores melhores condições de aprendizado. O projeto tem como objetivo a reforma das salas
existentes, ampliação de tal espaço com a criação de um auditório, reforma do piso, pintura das parades, reparos nas
instalações elétricas e hidráulicas, possibilitando o melhor atendimento dos estudantes em unidade escolar próxima às suas
residências e demais usuários a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - RA XXVI

Objeto APOIO À VIA SACRA DE SOBRADINHO II - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 13.392.6219.4090.6069

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Realizar evento voltado par esse segmento, de forma demandada pela comunidade local. Este evento está previsto para o
mês de abril de 2022, na região administrativa de sobradinho ii, com aplicação dos recursos na contratação de pessoal,
divulgação, locação de equipamentos, dentre outros que se façam necessários, com vista a atender eventos dessa natureza.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - RA XXVI

Objeto INCENTIVO À PRATICA DE ESPORTE E LAZER - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 27.812.6206.2024.0003

Natureza da Despesa (Valor):  339031 (Livre),  339032 (Livre),  339039 (Livre),  339030 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Proporcionar a comunidade de sobradinho ii eventos de incentivo à prática de esportes e lazer como campeonatos
amadores de futebol, voleibol, basquetebol, entre outros. Este recurso orçamentário será destinado para aquisição de
material de consumo, material de distribuição gratuita, premiações culturais, artísticas, cientí�cas, contratação de pessoal,
locação de equipamentos, entre outros que se façam necessários, com vista a atender eventos dessa natureza.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - RA XXVI

Objeto CULTURA: APOIO A EVENTOS CULTURAIS E ARTISTAS LOCAIS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DE SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 13.392.6219.4090.0118

Natureza da Despesa (Valor):  339031 (Livre),  339032 (Livre),  339039 (Livre),  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Proporcionar a população local eventos voltados para a cultura, como também, incentivar com o devido apoio aos artistas
locais, o que proporcionará a inclusão social no âmbito desta regional. O recurso orçamentário destina-se à contratação de
pessoal, divulgação, locação de equipamentos, aquisição de material de distribuição gratuita, premiações culturais, artísticas,
entre outros que se façam necessários, com vista a atender eventos dessa natureza.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - RA XXVI

Objeto MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO ADMINISTRATIVA DE
SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 04.752.6209.8507.7001

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo garantir infraestrutura de qualidade para a população de sobradinho ii, com a manutenção,
substituição e melhoria do sistema de iluminação pública com vistas a diminuição dos gastos com energia e ainda a
segurança do local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - RA XXVI

Objeto RECUPERAÇÃO DA PASSARELA DO CHÃO DE FLORES E DA AVENIDA DF 420.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.6216.1223.0003

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Manter a manutenção dos mobiliários e bens públicos, em razão da atribuição que cabe ao poder público. O projeto visa a
melhoria de acessibilidade, segurança e conservação do bem público, visto que a estrutura é toda d madeira e necessita de
manutenção periódica.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - RA XXVI

Objeto CONSTRUÇÃO DE NOVAS CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DE SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.1350

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Para atender varias demandas da comunidade de sobradinho ii com melhoria da acessibilidade, segurança e conservação do
bem público.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - RA XXVI

Objeto MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DE SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 04.122.8205.8517.0088

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre),  339039 (Livre),  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Para atender despesas correntes e administrativas, aquisição de materiais de consumo e aquisição de material permanente,
com vista a atender esta administração regional de sobradinho ii.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - RA XXVI

Objeto FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA -
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 04.421.6217.2426.0041

Natureza da Despesa (Valor):  339139 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Para atender despesas com objeto do contrato vigente �rmado entre esta administração e a funap, da prestação de serviços
por 10 reeducandos no contrato atual, com previsão de acréscimo de mas 15 egressos do sistema prisional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - RA XXVI

Objeto CONSTRUÇÃO DO PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV´S) - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DE SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.6209.3002.0005

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Para atender demanda solicitada pela comunidade local de sobradinho ii com a instalação de pontos de entrega voluntária
no setor habitacional buritizinho e vale dos pinheiros - vc 215 e  outros que se façam necessários, com vista a atender
eventos dessa natureza.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - RA XXVI

Objeto REFORMA DA FEIRA PERMANENTE DE SOBRADINHO II - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DE SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (6.000.000,00)

Valor Solicitado 6.000.000,00

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.6207.3247.0030

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 6.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Realizar reforma na feira permanente, com vista a atender demanda da população local e dos seus respetivos
permissionários. A reforma visa a revitalização desse espaço público, sendo necessárias adequações para o melhor
funcionamento da mesma, levando mais qualidade nas condições de trabalho aos feirantes, para que os produtos sejam
vendidos com e�ciência aos consumidores.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - RA XXVI

Objeto AMPLIAÇÃO DE PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DE SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 04.752.6209.1836.6997

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atender demandas apresentadas pela população local, com vista a ampliação do sistema de iluminação pública nesta
regional ra-xxvi.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - RA XXVI

Objeto EXECUÇÃO DE NOVOS PONTOS DE DRENAGEM PLUVIAL - AV DF 420.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.8111

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Corrigir a drenagem pluvial da avenida df 420.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - RA XXVI

Objeto CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CANELA DE EMA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.813.6206.1950.1040

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Para atende a solicitação da comunidade local e oportunizar espaço e lazer à população de sobradinho ii.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 20 - RA XXVI

Objeto REFORMAS DE PARQUES INFANTIS NAS QUADRAS: AR´S 09, 10, 11, 13, 16 E 19 DE
SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.813.6206.3902.9472

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Para atender solicitação da comunidade local e oportunizar espaço de lazer à população e sobradinho ii. Os projetos visam a
melhoria da acessibilidade, substituição dos portões, manutenção e pintura dos alambrados, manutenção e pintura dos
brinquedos infantis,  troca da areia dos parques, recuperação e pintura das muretas, substituição dos mobiliário público,
entre outros que se façam necessários, com vista a atender eventos dessa natureza.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 19 - RA XXVI

Objeto CONSTRUÇOES DE PARQUE INFANTIS NAS QUADRAS: AR 03, QR 01, QR 03, QR 04, QR
05, DE SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.813.6206.1950.1040

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Com intuito de proporcionar espaço de lazer para a comunidade local de sobradinho ii.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 18 - RA XXVI

Objeto COBERTURA DA VALA DO CEMÍTÉRIO - QUADRA AR 03 - SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.4471

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Para atender demanda solicitada pela comunidade de sobradinho ii com a �nalidade de melhorar as condições ambientais e
sanitárias, proporcionando melhores condições de vida para a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 17 - RA XXVI

Objeto CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA - QUADRA AR 03 - EM
SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 09128

Programa de Trabalho 15.812.6206.1984.9601

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Essa proposta tem como objetivo a construção de um espaço de 100m² com vestiários e banheiros masculinos e femininos,
além de calçadas com acessibilidade para melhor atender a comunidade local, competições amadoras e projetos sociais
desenvolvidos no campo de grama sintética da quadra ar 03, visando a melhoria do espaço esportivo na região
administrativa de sobradinho ii, atribuição que cabe ao poder público.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

281



Proposta 21 - RA XXVI

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0102

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Realizar obras de urbanização na região administrativa de sobradinho ii, atribuição que cabe ao poder público, bem como
reivindicações constantes por parte da população local de sobradinho ii, em razão da falta de ação com obras de melhoria
para a cidade de sobradinho ii (construção de quadra poliesportiva, reforma de calçadas, construção de calçadas, constução
de bocas de lobos, construção de drenagens pluviais).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 22 - RA XXVI

Objeto REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.8205.3903.0041

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre),  339039 (Livre),  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Visando a manutenção dos prédios e próprios na região administrativa de sobradinho ii, atribuição que cabe ao poder
público bem como as determinações por parte os órgãos de controle quanto para as manutenções dos bens públicos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 23 - RA XXVI

Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS.
CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MANUTENÇÕES NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE
SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.6209.1968.0018

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre),  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Visando a  elaboração de projetos de obras e infraestruturas urbanísticas na região administrativa de sobradinho ii,
atribuição que cabe ao poder público.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 24 - RA XXVI

Objeto MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DE SOBRADINHO II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * SOBRADINHO II (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09128

Programa de Trabalho 15.451.6209.8508.0029

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre),  339039 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Para atender a solicitação da comunidade local e oportunizar manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da região
administrativa de sobradinho ii. A proposta tem por objetivo garantir à preservação da qualidade de vida e o equilíbrio
ambiental do meio ambiente urbano através da manutenção dos jardins, praças e parques.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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ADM. REG. DE TAGUATINGA 

Proposta 7 - RA III

Objeto IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS EM VÁRIOS SETORES DE TAGUATINGA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09105

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os recursos serão destinados a implantação de estacionamentos em vários setores - qnl 05/07- paradão , qnl - 22, qng,
proximidades da acit, praça do d. I. , qse - 03 - total de 6. 000 m² de estacionamento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - RA III

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09105

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os recursos serão destinados para �ns de pavimentação asfáltica nos setores qnl, qnh e qs 05.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - RA III

Objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO
COMUNITÁRIO - PEC EM TAGUATINGA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (210.000,00)

Valor Solicitado 210.000,00

UO 09105

Programa de Trabalho 15.451.6206.3596.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 210.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A demanda foi solicitada pela comunidade de vários setores de taguatinga como qnl, m norte, qnc, qng qnh, sc, qsd, vila
mathias, taguaparque, entre outras.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - RA III

Objeto IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM TAGUATINGA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09105

Programa de Trabalho 15.451.6216.3090.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Continuidade do atendimento à necessidade de locomoção dos cidadãos de taguatinga, com a implantação do trecho 2
(trecho-sul) do projeto que consta processo sei nº 00132-00001528/2021-24, sendo 12,8 km.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - RA III

Objeto MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS EM TAGUATINGA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09105

Programa de Trabalho 15.452.6209.8508.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Aquisição de materiais de construção para manutenção de áreas públicas em taguatinga ( praças, quadras de esporte, áreas
de lazer, parques, e outras áreas).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - RA III

Objeto IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM VÁRIOS SETORES DE TAGUATINGA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09105

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Atender a várias demandas solicitadas pela comunidade como setor qnj, qnl, primavera, setor de o�cinas sul e taguatinga
centro, totalizando 30 km de calçadas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

285



Proposta 5 - RA III

Objeto IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAIS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * TAGUATINGA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09105

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Implantação de rede de águas pluviais, para �ns de atendimento às necessidades de taguatinga.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

ADM. REG. DO GAMA

Proposta 10 - RA II

Objeto AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  NA RA-GAMA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09104

Programa de Trabalho 25.752.6209.1836.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Promover a expansão do sistema de iluminação pública objetivando a melhoria na qualidade de vida na cidade, bem como o
desenvolvimento  de  atividades  relacionadas  à  segurança  do  tráfego de  veículos  e  pessoas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - RA II

Objeto FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - CONTRATO
FUNAP.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09104

Programa de Trabalho 14.421.6217.2426.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339139 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Para manutenção da cidade contamos com a força de trabalho do contrato com a funap, o que possibilita a manutenção de
parques e praças, limpeza de boca de lobo, conserto de calçadas, operação tapa buraco, limpeza de vias urbanas com coleta
de materiais abandonados, pequenos reparos em prédios próprios, dentre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - RA II

Objeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA EQ 12/16 - PRAÇA DO CEMI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 09104

Programa de Trabalho 15.451.6206.1950.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 600.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A área em frente ao centro de ensino médio integrado do gama - cemi está degradado e necessita ser urbanizado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - RA II

Objeto CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - QUADRA DE AREIA EQ 21/24 OESTE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 09104

Programa de Trabalho 27.812.6206.1079.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Quali�car o espaço urbano com a implantação de uma quadra de areia para praticas esportivas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - RA II

Objeto CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - QUADRAS DE FUTEVÔLEI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09104

Programa de Trabalho 27.812.6206.1079.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Quali�car o parque ecológico do gama com a construção de espaços para práticas esportivas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - RA II

Objeto URBANIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES NO SETOR SUL DO GAMA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 09104

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Necessidade de melhoria na infraestrutura urbana do setor sul do gama com a urbanização de áreas verdes,
proporcionando melhoria na qualidade de vida e também melhor utilização do espaço com diminuição de áreas sem
calçadas e urbanismo.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - RA II

Objeto CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 01 DO SETOR SUL DO GAMA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (870.000,00)

Valor Solicitado 870.000,00

UO 09104

Programa de Trabalho 27.813.6206.1950.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 870.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Situada entre instituições religiosas e o comércio local, a praça 01 do setor sul do gama não possui nenhum estrutura,
somente o terreno.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - RA II

Objeto REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09104

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Necessidade de reforma de 6 (seis) quadras poliesportivas no gama -.
Quadra 11, setor sul.
Quadra 36, setor leste.
Eq 13/15, setor sul.
Praça 01, setor oeste.
Quadra 46, setor leste.
Quadra 02, setor norte.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - RA II

Objeto CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO SETOR CENTRAL DO GAMA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * GAMA (510.000,00)

Valor Solicitado 510.000,00

UO 09104

Programa de Trabalho 15.451.6216.5071.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 510.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Na avenida centro leste do setor central do gama as áreas de estacionamento são poucas e necessita-se a ampliação de
áreas com vagas de estacionamento.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - RA II

Objeto REFORMA DE PRAÇAS NO SETOR NORTE DO GAMA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09104

Programa de Trabalho 27.813.6206.3902.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Entre vários conjuntos do setor norte do gama há praças que necessitam de reformas. O local é ponto de encontro da
comunidade local e proporciona integração social.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - RA II

Objeto REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO GAMA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09104

Programa de Trabalho 15.452.8205.3903.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Reforma da instalações de unidades vinculadas à administração do gama. As unidades são: diretoria de obras no setor de
industria, a sede da administração regional e o teatro galpalzinho.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - RA II

Objeto REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO GAMA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09104

Programa de Trabalho 13.392.6219.3678.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os eventos culturais são necessários para a integração social e difundir o senso de pertencimento da comunidade local. Os
principais eventos são: aniversário da cidade; passeio ciclístico; corrida de rua; projeto criança feliz, etc.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 13 - RA II

Objeto APOIO A EVENTOS NO GAMA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * GAMA (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09104

Programa de Trabalho 13.392.6219.4090.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (Livre),  339039 (Livre),  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Apoiar os eventos realizados pela sociedade civil com destinação de materiais e infraestrutura, se for o caso. Os eventos a
serem apoiados envolvem atividades esportivas, culturais e sociais, como torneio de futebol, basquete, skate, feiras culturais,
datas festivas (dia dos pais, mães, crianças).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO

Proposta 4 - RA XXVII

Objeto CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA RA DO JARDIM
BOTÂNICO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.0022

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Dar conforto e comodidade aos usuários de quadras poliesportivas da região o jardim botânico, bem como troná-las mais
utilizáveis.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - RA XXVII

Objeto AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA DO JARDIM BOTÂNICO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 25.752.6209.1836.0025

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atendimento à demanda da comunidade em relação a insegurança decorrente da ausência e/ou precariedade de iluminação
pública em alguns pontos da região.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - RA XXVII

Objeto IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA JARDIM BOTÂNICO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 15.451.6216.3090.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Demanda da comunidade local, tendo em vista a não complementação de trecho.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - RA XXVII

Objeto ILUMINAÇÃO DE CICLOVIAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 25.752.6209.1836.0056

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Ciclovias necessitando de pontos e iluminação pública.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - RA XXVII

Objeto CONSTRUÇÃO DE 04 CAMPOS SINTÉTICOS NA RA JARDIM BOTÂNICO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 27.812.6206.1079.9583

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atender demanda da comunidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - RA XXVII

Objeto CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA COM ILUMINAÇÃO NA RA DO JARDIM
BOTÂNICO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 27.812.6206.1079.0029

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atendimento às demandas da população local diante da ausência de espaços para práticas de esportes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - RA XXVII

Objeto CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE SERVIÇOS DA RA-JB, NA ETAPA III DO S.H. JARDIM
BOTÂNICO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 15.451.8205.1984.9871

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Necessidade de construir o parque de serviços para a região.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 13 - RA XXVII

Objeto PAVIMENTAÇÃO NA AR DO JARDIM BOTÂNICO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0165

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atendimento à demanda da comunidade local que reivindicou a pavimentação por meio de abaixo assinado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - RA XXVII

Objeto CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA PRAÇA 
LOCALIZADA NA EQ 03/05, DA ETAPA III DO S.H. JARDIM BOTÂNICO, EM FRENE AO
PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 15.451.6206.1079.0002

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Demanda da comunidade local, para implantação de estruturas de esporte e lazer em praça pública subutilizada.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - RA XXVII

Objeto CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PARQUINHOS NA RA JARDIM BOTÂNICO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 27.813.6206.1950.0016

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Demanda da comunidade ante a auência de estruturas de lazer nas localidade descritas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - RA XXVII

Objeto CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM TODA REGIÃO ADMINISTRATIVA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0315

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Diversos pontos com necessidade de implantação de calçadas e outros necessitando de recuperação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - RA XXVII

Objeto IMPLANTAÇÃO DE  PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIOS - PEC NA RA DO JARDIM
BOTÂNICO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * JARDIM BOTÂNICO (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09129

Programa de Trabalho 27.812.6206.3596.0012

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Demanda dos moradores da comunidades em relação a ausência de estruturas voltadas a convivência social e
desenvolvimento de e atividades esportivas e de lazer.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Proposta 1 - RA VIII

Objeto GABIÕES ÀS MARGENS DO CÓRREGO RIACHO FUNDO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * NÚCLEO BANDEIRANTE (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09110

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Construção de gabiões às margens o córrego riacho fundo, na região da vila cauhy, tendo como �nalidade estabilizar
encostas e taludes, evitar desabamentos e problemas decorrentes do peso do solo. A obra é a mais adequada para a área
graças ao baixo impacto ambiental e durabilidade de sua implementação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - RA VIII

Objeto MANUTENÇÃO DE PONTES DO NÚCLEO BANDEIRANTE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * NÚCLEO BANDEIRANTE (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09110

Programa de Trabalho 15.451.6216.1223.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Recuperação e manutenção de pontes e passarelas de ligação entre o núcleo bandeirante, vila cauhy e metropolitana,
visando melhorar a qualidade da mobilidade urbana dos moradores da região, bem como a segurança dos transeuntes que
fazem uso dessas estruturas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - RA VIII

Objeto PAVIMENTAÇÃO NO NÚCLEO RURAL 1.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * NÚCLEO BANDEIRANTE (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09110

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Pavimentação com bloquetes da via do núcleo rural 1, visando a melhora da qualiade de mobilidade dos moradores da
região.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - RA VIII

Objeto ILUMINAÇÃO NUCLEO RURAL 1.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * NÚCLEO BANDEIRANTE (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09110

Programa de Trabalho 15.451.6209.1836.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

E�cientização da rede de iluminação no núcleo rural 1, tendo em vista o avançado estágio de defasagem da rede existente,
objetivando melhora na qualidade de vida  e sensação de segurança dos moradores da região.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - RA VIII

Objeto RECAPEAMENTO DAS VIAS DO NÚCLEO BANDEIRANTE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * NÚCLEO BANDEIRANTE (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09110

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Recapeamento das vias nas regiões da divinéia, metropolitana e avenida contorno, no núcleo bandeirante, visando atender
demanda da comunidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

ADM. REG. DO PARANOÁ

Proposta 1 - RA VII

Objeto REFORMA PRAÇAS EM  ENTREQUADRAS NA RA VII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (1.603.540,40)

Valor Solicitado 1.603.540,40

UO 09109

Programa de Trabalho 15.451.6206.3902.0021

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.603.540,40)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Todas as quadras residenciais do paranoá possuem praças, porém estão todas bastante destruídas pelo tempo, os
moradores utilizam bastante  para lazer, ponto de encontro, para realização de atividades físicas, sendo essas praças
aproveitadas pela comunidade local em geral, desde crianças até idosos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - RA VII

Objeto REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PRINCIPAL DA RA VII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado 32.184.436,73

UO 09109

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 32.184.436,73)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Pleito antigo de nossa comunidade, o paranoá foi instalado ao redor de sua avenida principal que possui um grande e
diversi�cado comercio e imenso movimento de carros e transeunte, inclusive de fora da cidade, que vem atraídos pelas
vastas opções de comércio. Há necessidade de organização de vagas, motos, bicicletas, faixas de pedestres, lojas,
ambulantes e a�ns. Tal revitalização será vista e aplaudida por toda comunidade urbana, rural, comerciantes, funcionários e
será vista por todos os visitantes que fazem uso do comércio, de itapoã, lago sul, jardim botânico, lago norte dentre outros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - RA VII

Objeto AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA ACOMODAÇÃO DE LIXO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (143.500,00)

Valor Solicitado 143.500,00

UO 09109

Programa de Trabalho 17.512.6210.3937.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 143.500,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Existem inúmeros locais na cidade que devido a falta de containers transborda lixo o que causa odor e aumenta o número
de incidência de casos de dengue dentre outras doenças, comunidade e comerciantes , diretores de escolas e
administradores de próprios anseiam por essa aquisição.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 7 - RA VII

Objeto IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO DO PRODUTOR NA ÁREA RURAL CAPÃO DA ERVA - RA VII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (65.486,39)

Valor Solicitado 65.486,39

UO 09109

Programa de Trabalho 20.608.6207.3866.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 65.486,39)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Será uma grande oportunidade de geração de emprego e renda para os produtores rurais de nossa região, a área rural do
paranoá é a segunda maior do df, o que atingirá e bene�ciará um imenso número de famílias que vivem da produção rural,
localizada no local denominado capão da erva, com área prevista de 240m² (duzentos e quarenta metros quadrados),
localizado às margens da df-250, km 7,5, no local denominado capão da erva.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - RA VII

Objeto URBANIZAÇÃO DO NÚCLEO RURAL JARDIM 2 - RA VII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (549.433,71)

Valor Solicitado 549.433,71

UO 09109

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 549.433,71)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Comunidade rural , bastante distante do paranoá, que necessita de atendimento urbanístico básico para seus moradores.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - RA VII

Objeto REFORMA DE CALÇADAS NO PARANOA - RA VI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (118.904,19)

Valor Solicitado 118.904,19

UO 09109

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 118.904,19)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Já que a cidade está há muitos anos sem manutenção, existem muitas demandas, as calçadas rachadas e quebradas e
estufadas di�cultam a utilização dos transeuntes, além de �carem intransitáveis por idosos e cadeirantes, reformá-las será
de grande valia para toda a comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - RA VII

Objeto CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL NA ÁREA RURAL CAPÃO SECO - RA VII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (377.525,39)

Valor Solicitado 377.525,39

UO 09109

Programa de Trabalho 27.813.6206.1079.0002

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 377.525,39)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Como em todas as comunidades em áreas rurais, os moradores necessitam de equipamentos públicos que possibilitem
integração, esporte e lazer e é exatamente isso que um campo trará para os moradores do capão seco, diversão e lazer
atrelados ao esporte para todos os sexos e idades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - RA VII

Objeto CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NA RA VII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 09109

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A quadra 34 se tornou mais um polo comercial do paranoá, sendo denominado de setor de o�cinas, a construção do
estacionamento em para fomentar o comércio local, aumentando as vagas de estacionamentos que, atualmente, são
insu�cientes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - RA VII

Objeto REMANEJAMENTO DE POSTES DA CICLOVIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (35.690,14)

Valor Solicitado 35.690,14

UO 09109

Programa de Trabalho 15.451.6209.1836.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 35.690,14)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Atualmente há intenso �uxo de pedestres que utilizam as ciclovias diariamente, para transitar e realizar práticas de
atividades físicas, mas os postes se encontram no meio da ciclovia, di�cultando a mobilidade, inclusive de cadeirantes, o
remanejamento visa solucionar a problemática.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - RA VII

Objeto CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO NA RA VII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (950.000,00)

Valor Solicitado 950.000,00

UO 09109

Programa de Trabalho 27.812.6206.1079.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 950.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Nossa comunidade carente que é de opções de esporte e lazer  tem como principal meio de diversão, em todas as idades, o
futebol. O único campo da cidade será desativado pois passará uma via do der, e os moradores anseiam por outro local para
realização de jogos, escolinha e campeonatos, a área destinada se localiza às margens da df-001, próximo à quadra 20, do
paranoá, situada nos pinheiros.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - RA VII

Objeto IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO NÚCLEO
RURAL JARDIM II.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09109

Programa de Trabalho 15.451.6209.1836.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Colocação de 04 (quatro) braços de iluminação na quadra poliesportiva do núcleo rural jardim ii, atualmente, não possui
iluminação adequada para utilização noturna. A comunidade rural jardim ii, possui apenas uma quadra poliesportiva, a qual
é utilizada por jovens e adolescentes para prática de esportes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

301



Proposta 17 - RA VII

Objeto INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (1.126.379,44)

Valor Solicitado 1.126.379,44

UO 09109

Programa de Trabalho 15.451.6209.1836.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.126.379,44)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A área denominada café sem troco possui ruas sem iluminação pública, gerando insegurança e di�culdades de locomoção
noturna a população, a instalação de 61 (sessenta e um) braços dea iluminação pública resolveria a situação de duas ruas
que não possuem o serviço.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 18 - RA VII

Objeto SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS LED NA QUADRA 02 - PARANOÁ.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PARANOÁ (56.419,74)

Valor Solicitado 56.419,74

UO 09109

Programa de Trabalho 15.451.6209.1836.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 56.419,74)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A substituição de lâmpadas led na quadra 02, faz-se premente visando melhorar a qualidade de vida, proporcionando
segurança à população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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ADM. REG. DO PLANO PILOTO

Proposta 1 - RA I

Objeto AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (9.727.345,16)

Valor Solicitado 9.727.345,16

UO 09103

Programa de Trabalho 25.752.6209.1836.0044

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 9.727.345,16)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A proposta tem por objetivo garantir infraestrutura de qualidade para a população do df, com a ampliação, modernização,
e�cientização e melhoria do sistema de iluminação pública com vistas a diminuição dos gastos com energia e ainda a
segurança do local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - RA I

Objeto EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SETOR MILITAR URBANO - SMU -
TROCA DE LÂMPADAS NA PRAÇA DOS CRISTAIS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (194.062,38)

Valor Solicitado 194.062,38

UO 09103

Programa de Trabalho 25.752.8209.8507.0002

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 194.062,38)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Garantir a segurança das pessoas que transitam e trabalham no local, como também, a possibilidade de lazer noturno.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - RA I

Objeto CONCURSO PARA A REALIZAÇÃO DE  PROJETO QUE SERVIRÁ DE PADRÃO PARA
IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE E REFORMA DAS 16 (DEZESSEIS) PASSARELAS
SUBTERRÂNEAS EXISTENTES NO EIXO SUL E NORTE DA RA-PP.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (3.000.000,00)

Valor Solicitado 3.000.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 15.451.6216.3087.0007

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 3.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Proporcionar a segurança e mobilidade urbana da população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - RA I

Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.500.000,00)

Valor Solicitado 2.500.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 15.451.6216.3087.0007

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.500.000,00)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

Possibilitar que as pessoas com de�ciência ou mobilidade reduzida possam usufruir dos espaços e das relações sociais com
a autonomia e segurança, inserindo todos na sociedade. Locais elegíveis: escola de ensino especial e metrô eqs112/113 e
212/213 - além da escola, essa rota compreende o deslocamento de pedestres da l2 sul, cls 412, eqs 212/213 próximo a
escolas, igrejas o que atenderia diversos usuários; entorno da estação sqs 114 até o shs e até a sqs 414, quadras 610/609 do
setor de grandes áreas norte - atende a l2 norte o ifb- escola técnica sgan quadra 610  | escola ensino médio paulo freire
sgan 610- acesso l2 norte até conjunto residencial colina; entorno do hran.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - RA I

Objeto IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NAS REGIÕES DA RA-PP.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (4.200.000,00)

Valor Solicitado 4.200.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 15.451.6216.3090.1336

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 4.200.000,00)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

Implantação da ciclovias nas cidades promove uma diminuição de tráfego de veículos, seguranças dos ciclistas, atrelado  ao
fato que o uso de bicicletas acarreta benefício à saúde dos cidadãos e  benefício a cidade, pois é um meio de transporte não
poluente. Ressalta-se ainda, que o uso de ciclovias propicia uma diminuição no desgaste da vias de veículos e
consequentemente nos custo com manutenção. Algumas áreas da ra-pp não possuem ciclovias implantadas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - RA I

Objeto CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS E MEIO-FIOS NAS ÁREAS DA RA-PP.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (14.000.000,00)

Valor Solicitado 14.000.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0275

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 14.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Promover a segurança e mobilidade das pessoas que transitam nas áreas da ra-pp. Necessidade de reparos na asa sul, asa
norte, noroeste, vila telebrasília, vila planalto.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - RA I

Objeto REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NA RA-PP.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (25.000.000,00)

Valor Solicitado 25.000.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.0003

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 25.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Possibilitar o acesso da comunidade a prática esportiva e de lazer promovendo, assim, a qualidade de vida e a
democratização da prática das atividades esportivas e de lazer.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 18 - RA I

Objeto REFORMA DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC) NA RA-PP.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.0011

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atender a revindicação da comunidade para restabelecer o estado de uso dos equipamentos, para  proporcionar a prática de
atividades físicas pela comunidade. A prática de esporte promove qualidade de vida e traz benefícios a saúde física e mental.
As vistorias realizadas detectaram  a necessidade de pinturas, reparo,  ,.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 19 - RA I

Objeto IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC) NA RA-PP.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.250.000,00)

Valor Solicitado 2.250.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 27.812.6206.3596.8544

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.250.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atender a demanda da comunidade, atualmente encontram-se na administração 45 pedidos para implantação de novos
pontos comunitários.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 20 - RA I

Objeto REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS DA RA-PP.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (22.000.000,00)

Valor Solicitado 22.000.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 27.813.6206.3902.0051

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 22.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

As praças públicas proporcionam a comunidade local  uma qualidade de vida, pois são locais de lazer e integração entre os
moradores. As praças públicas podem ser utilizadas para caminhadas,  prática de esportes, eventos culturais dentre outros.
A ocupação adequada das praças acarreta uma redução dos índices de violência. Na ra-pp existem, aproximadamente, 40
praças públicas, sendo que 39 precisam de reforma (serviços de jardinagem , plantio de grama e mudas, anel de concreto
armado para proteção de plantas, restauro de elementos decorativos, execução de passeio ou piso de concreto, colocação
de banco de concreto, locação de pavimentação, regularização e compactação de subleito).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 21 - RA I

Objeto REFORMA DO MERCADO DAS FLORES.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (5.000.000,00)

Valor Solicitado 5.000.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 15.451.6207.3247.9235

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 5.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atender a demanda do público e da associação dos comerciantes varejistas de �ores do mercado das �ores de brasília. A
reforma irá proporcionar acesso agradável ao público, qualidade no atendimento e vida no trabalho para os comerciantes
instalados no referido mercado. O mercado está localizado na shls 716, sendo necessário intervenções na estrutura, pois se
encontra com patologias, troca de revestimento e piso em diversos ambientes, reparos na rede hidráulica e elétrica, pintura,
dentre outros. O local se encontra bastante degradado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 22 - RA I

Objeto REFORMA DE PARQUINHOS INFANTIS NA RA-PP.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (15.000.000,00)

Valor Solicitado 15.000.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 27.813.6206.3902.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 15.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atendimento  do pleito da comunidade (cidadão e prefeituras), existem na regional, aproximadamente, 250 parques infantis,
sendo que,  aproximadamente, 42% dos parques necessitam de intervenções. Principais serviços a serem executados: troca
de brinquedos, reparo nos brinquedos, pintura dos brinquedos, reparo no alambrado e porta, colocação de piso de borracha
ou piso de concreto, dentre outros serviços.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 23 - RA I

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARMAZENADOS
NO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (4.221.000,00)

Valor Solicitado 4.221.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 04.122.8205.2557.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 4.221.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Necessidade de armazenamento em meio digital, visando preservar a informação sob responsabilidade da ra-pp. Arquivo
físico não detém de condições especi�cas para armazenamento dos processos e documentos físico, como também, das
informações armazenadas nos micro�lmes. Ressalta-se da importância da preservação das imagens e dos dados históricos
do distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 25 - RA I

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITAR OS ENDEREÇOS PARA AUTOMATIZAR AS
ANÁLISE DAS VIABILIDADES NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE EMPRESAS - RLE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 04.122.8205.2557.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Agilidade no levantamento das informações e na �nalização da demanda.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 26 - RA I

Objeto REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E CELEBRAÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 13.392.6219.2831.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Promover a cultura e lazer no âmbito da administração regional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 27 - RA I

Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS AVES.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (6.000.000,00)

Valor Solicitado 6.000.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 18.541.6210.3032.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 6.000.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Implantação do parque das aves, visando promover a integração ambiental, espaço visando o refúgio dos pássaros. Os
parques urbanos associam atividades culturais, educacionais, esportivas e de lazer.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 28 - RA I

Objeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA VILA PLANALTO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (6.000.000,00)

Valor Solicitado 6.000.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 27.813.6206.1950.9523

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 6.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atendimento do pleito dos moradores da vila planalto. Os parques urbanos associam atividades culturais, educacionais,
esportivas e de lazer.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 29 - RA I

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE
ARTE EM ÁREA PÚBLICA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (3.500.000,00)

Valor Solicitado 3.500.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 13.392.6219.2962.0003

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 3.500.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Preservação da história do distrito federal e de seu povo, e consequentemente a estimulação do turismo na região.
(esculturas/bustos/estátuas/painéis e outras obras de artes em área pública).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 30 - RA I

Objeto CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.500.000,00)

Valor Solicitado 2.500.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 27.813.6206.1079.9159

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.500.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Atender a demanda da população que tem solicitado a ampliação do número de espaços para a prática de esportes (quadras
de esporte, campos de futebol, pista de skate, mesas de ping-pong e outros). A prática de esportes promove a qualidade de
vida, trazendo benefícios a saúde física e mental, como também a interação da comunidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 31 - RA I

Objeto EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (13.000.000,00)

Valor Solicitado 13.000.000,00

UO 09103

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.8135

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 13.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Execução de obra de pavimentação asfáltica (recapeamento e tapa- buracos) possibilita maior qualidade de vida, segurança e
conforto para os moradores e usuários.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS

Proposta 18 - RA XV

Objeto CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANIL NA QUADRA 802 - RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (92.000,00)

Valor Solicitado 92.000,00

UO 09117

Programa de Trabalho 27.813.6206.1950.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  459051 (R$ 92.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O parquinho inclusivo é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças , pois possibilita o desenvolvimento das
potencialidades das habilidades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - RA XV

Objeto URBANIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DA QUADRA 401 -   NO RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09117

Programa de Trabalho 15.452.6206.1950.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  459051 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A obra de urbanização do espaço livre público, é um pedido da comunidade. É uma área subutilizada que não conta com
infraestrutura e equipamentos para atender a sociedade. Em uma área de 8. 306,20m² existe apenas uma quadra
poliesportiva, falta outros equipamentos e áreas de convivência e socialização. Como problemas, a área tem uso e ocupação
irregular e acúmulo de lixo causando poluição visual e ambiental. Fica em uma urbanizada da cidade, próxima a residências,
necessita de.
Urbanização para ser parte integrante da cidade e evitar os problemas atuais existentes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - RA XV

Objeto URBANIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA QUADRA 405 -  NO RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (693.003,60)

Valor Solicitado 693.003,60

UO 09117

Programa de Trabalho 15.452.6206.1950.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 693.003,60)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A obra de urbanização do espaço livre público, é um pedido da comunidade. É uma área subutilizada que não conta com
infraestrutura e equipamentos para atender a sociedade. Em uma área de 9. 625,05m² existe apenas uma quadra
poliesportiva, falta outros equipamentos e áreas de convivência e socialização. Como problemas, a área tem uso e ocupação
irregular e acúmulo de lixo causando poluição visual e ambiental. Fica em uma urbanizada da cidade, próxima a residências,
necessita de.
Urbanização para ser parte integrante da cidade e evitar os problemas atuais existentes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - RA XV

Objeto URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA EQ 112/306 (PRAÇA DO CICLISTA) -  NO
RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (321.024,08)

Valor Solicitado 321.024,08

UO 09117

Programa de Trabalho 15.452.6206.1950.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 321.024,08)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A construção da praça do ciclista é um pedido da comunidade. São 2. 544,18 m² de área subutilizada, que não possui
infraestrutura e equipamentos para atender a sociedade, sendo assim não há espaços de convivência e socialização entre os
ciclistas da comunidade local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - RA XV

Objeto REFORMA BIBLIOTECA PÚBLICA - QUADRA 805 CONJUNTO 6 LOTE 7  - NO RECANTO
DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (195.560,30)

Valor Solicitado 195.560,30

UO 09117

Programa de Trabalho 13.392.8205.2396.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 195.560,30)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A obra em questão contempla uma área de 324m² que necessita urgentemente de reparos, uma vez que se encontra em
estado crítico. Os ambientes internos possuem in�ltrações, vazamento e problemas na parte elétrica. Já a parte externa
carece de pintura e implantação de calçadas tornando-se então um espaço público subutilizado.
Por estar localizada em uma urbanizada cidade, próxima a residências e comércios necessita de reforma para ser parte
integrante da cidade evitar os problemas atuais existentes.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - RA XV

Objeto REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA  SH ÁGUA QUENTE/ CONDOMÍNIO
RESIDÊNCIA BURITIS QUADRAS D/E  (A REGULARIZAR).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (200.524,06)

Valor Solicitado 200.524,06

UO 09117

Programa de Trabalho 15.452.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  459039 (R$ 200.524,06)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A obra de reforma da quadra poliesportiva é um pedido da comunidade. São 5. 560,33m² de área onde o piso está
totalmente dani�cado, faltando partes do alambrado e sem traves de futebol. Areforma visa proporcionar segurança aos
usuários que utiliza esse espaço para a prática de esporte e lazer.
Sem a devida reforma, a prática de esporte �ca comprometida,uma vez que os usuários buscam outros lugares inadequados
para a.
Prática do mesmo, comprometendo sua qualidade de vida.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - RA XV

Objeto CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NA QUADRA 206 CONJUNTO 2 LOTE 2 
- RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (188.796,96)

Valor Solicitado 188.796,96

UO 09117

Programa de Trabalho 15.452.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 188.796,96)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A obra de construção do estacionamento, em especí�co, é uma reivindicação da população, já que o local não possui ponto
de parada de veículos, onde os usuários têm de estacionar em canteiros por falta de um local adequado. O fato ocasiona em
uma de�ciência na acessibilidade e mobilidade urbana, juntamente com uma exposição e aumento de poeira em períodos
secos e atualmente não tem utilidade pela degradação do local. O espaço físico é fundamental para o uso da população que
deseja utilizar o equipamento público de real importância para a ra, e se encontra no centro urbano do recanto das emas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 16 - RA XV

Objeto REFORMA DO GINÁSIO TATUZÃO QUADRA 206/300 - CENTRO URBANO QUADRA
206/200 LOTE 02  - RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 09117

Programa de Trabalho 15.452.6206.3048.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A reforma da quadra de esporte ea revitalização da iluminação é uma reivindicação da comunidade local, onde visa
proporcionar segurança aos usuários que utiliza esse espaço para a prática de esporte e lazer.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - RA XV

Objeto URBANIZAÇÃO DA PRAÇAS PÚBLICAS DA QUADRA 113 - RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (525.950,00)

Valor Solicitado 525.950,00

UO 09117

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  459051 (R$ 525.950,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta de urbanização do espaço livre público da quadra 113 é um pedido da comunidade, uma vez que são 5. 462,70
m² de área subutilizada. Apesar de possuir alguns equipamentos públicos,como quadra de esportes e p. E. C, o seu entorno
não possui nenhum tipo de urbanização, tornando o espaço um ambiente propício a ocupação irregular e acumulo de lixo.
Além disso, a falta de vegetação e sombreamento di�culta a utilização dos equipamentos durante a maior parte do dia,
devido a insolação intensa que a área recebe, contribuindo assim para um ambiente inseguro, de pouca circulação de
pessoas e baixa socialização. Por estar localizada em uma urbanizada cidade,.
Próxima a residências.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - RA XV

Objeto URBANIZAÇÃO DA PRAÇAS PÚBLICA DA QUADRA 303 -  NO RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (493.000,00)

Valor Solicitado 493.000,00

UO 09117

Programa de Trabalho 27.452.6206.1950.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 493.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A obra de urbanização do espaço livre público, é um pedido da comunidade. São 6. 669,00m² de área subutilizada, que não
possui infraestrutura e equipamentos para atender a sociedade, sendo assim não há espaços de convivência e socialização.
Como problemas, a área tem uso e ocupação irregular e acúmulo de lixo causando poluição visual e ambiental. Além disso, a
área serve de estacionamento irregular a maior parte do dia, devido ao comércio local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - RA XV

Objeto URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA  QUADRA 306 - NO RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (489.754,20)

Valor Solicitado 489.754,20

UO 09117

Programa de Trabalho 15.452.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 489.754,20)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta de urbanização do espaço livre público da quadra 306 é um pedido da comunidade, uma vez que são 4. 900,00
m² de área subutilizada. Apesar de possuir alguns equipamentos públicos, como quadra de esportes e p. E. C, o seu entorno
não possui nenhum tipo de urbanização, tornando o espaço um ambiente propício a.
Ocupação irregular e acumulo de lixo. Além disso, a falta de vegetação e sombreamento di�culta a utilização dos
equipamentos durante a maior parte do dia, devido a.
Insolação intensa que a área recebe, contribuindo assim para um ambiente inseguro, de pouca circulação de pessoas e baixa
socialização.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - RA XV

Objeto URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA  QUADRA 310 - NO RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (634.000,00)

Valor Solicitado 634.000,00

UO 09117

Programa de Trabalho 15.452.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 634.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta de urbanização do espaço livre público da quadra 310 é um pedido da comunidade, uma vez que são 8. 109,06
m² de área subutilizada. Existe apenas uma quadra de esportes e no seu entorno não possui nenhum tipo de urbanização,
tornando o espaço um ambiente propício a ocupação irregular e acumulo de lixo.
Além disso, a falta de vegetação e sombreamento di�culta a utilização dos equipamentos durante a maior parte do dia,
devido a insolação intensa que a área recebe, contribuindo assim para um ambiente inseguro, de pouca circulação de
pessoas e baixa socialização. Por estar localizada em uma urbanizada cidade, próxima a residências necessita de
urbanização para ser parte integrante.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - RA XV

Objeto URBANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA  DA QUADRA 307 - O RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (221.562,33)

Valor Solicitado 221.562,33

UO 09117

Programa de Trabalho 15.452.6206.1950.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 221.562,33)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A obra de urbanização do espaço livre público, é um pedido da comunidade. São 1. 751,91m² de área subutilizada, que não
possui infraestrutura e equipamentos para atender a sociedade, sendo assim não há espaços de convivência e socialização.
Como problemas, a área tem uso e ocupação irregular e acúmulo de lixo causano poluição visual e ambiental.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - RA XV

Objeto URBANIZAÇÃO DA  PRAÇA PÚBLICA NA QUADRA 116 -  NO RECANTO DAS EMAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RECANTO DAS EMAS (511.000,00)

Valor Solicitado 511.000,00

UO 09117

Programa de Trabalho 15.452.6209.1110.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 511.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta de urbanização do espaço livre público da quadra 116 é um pedido da comunidade, uma vez que são 4. 206,48
m² de área subutilizada. Apesar de possuir alguns equipamentos públicos,como quadra de esportes e p. E. C, o seu entorno
não possui nenhum tipo de urbanização, tornando o espaço um ambiente propício a ocupação irregular e acumulo de lixo.
Além disso, a falta de vegetação e sombreamento di�culta a utilização dos equipamentos durante a maior parte do dia,
devido a insolação intensa que a área recebe, contribuindo assim para um ambiente inseguro, de pouca circulação de
pessoas e baixa socialização. Por estar localizada em uma urbanizada cidade,.
Próxima a residências.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II

Proposta 2 - RA XXI

Objeto CONSTRUÇÃO DE VILA OLÍMPICA NA RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (30.000.000,00)

Valor Solicitado 30.000.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 27.812.6206.1079.0001

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 30.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A referida obra irá atender crianças e jovens da comunidade com projetos voltados para o esporte e cidadania.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - RA XXI

Objeto CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO NO CAUB II - RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 27.813.6206.1079.0016

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Esta obra irá atender a comunidade local que tanto carece de aparelhos públicos que estimulem a prática esportiva.
Ademais,  cumpre esclarecer que a obra servirá como base de integração da comunidade com o esporte e cidadania, pois ja
existe um projeto social (escolinha de futebol) que necessita do referido campo para uma melhor atuação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - RA XXI

Objeto REFORMA E MANUTENÇÃO DO TELHADO E PARTE ELÉTRICA DA SEDE DA
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 04.451.8205.3903.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Reforma e manutenção do telhado e parte elétrica da sede da administração regional.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - RA XXI

Objeto CONSTRUÇÃO DA PEV - PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE LIXO - RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (330.000,00)

Valor Solicitado 330.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 17.452.6210.3002.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 330.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Construção da pev - ponto de entrega voluntária para recebimento e captação de entulho e rejeitos não orgânicos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - RA XXI

Objeto ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM MAIO DE 2022. - RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (350.000,00)

Valor Solicitado 350.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 27.813.6219.3678.0091

Natureza da Despesa (Valor):  449031 (R$ 350.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Evento em comemoração ao  27º aniversário do riacho fundo ii contará com a seguinte programação:.
Queima de fogos de artifício,  realização do corte do tradicional corte do bolo na praça do "quadradão", shows com artistas
da comunidade local, des�le cívico-militar, gincanas e atividades para as crianças, sonorização com dj, atendimento à
comunidade (carreta da mulher, carreta da polícia civil, museu antidrogas, trabalho com idosos, palestras.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 8 - RA XXI

Objeto CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 27.812.6206.1079.0016

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Obra bene�ciará a comunidade local que tanto carece de aparelhos públicos que fomentem a prática de esportes na região.
Ademais, servirá de apoio ao projeto social local (escolinha de futebol).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - RA XXI

Objeto DUPLICAÇÃO DA VIA NM 03 NA RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (5.000.000,00)

Valor Solicitado 5.000.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 15.452.6216.3005.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 5.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Duplicação da via de acesso a entrada alternativa na cidade do riacho fundo ii. Atualmente funciona como rota alternativa de
saída e entrada da cidade por onde passam uma média 20. 000 veículos diariamente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 9 - RA XXI

Objeto AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (3.000.000,00)

Valor Solicitado 3.000.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 15.451.6209.1836.0056

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 3.000.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Ampliação da rede de iluminação pública da cidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 10 - RA XXI

Objeto ILUMINAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE CAUB I E CAUB II - RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 15.452.6209.1836.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Iluminação da via de ligação entre caub i e caub ii. Comunidade será bene�ciada com a instalação da rede de iluminação
pública na referida via de ligação rural entre o caub i e caub ii, que consequentemente irá aumentar a segurança da
comunidade local que sofre com o problema a mais de 20 anos. Processo sei nº 00301-00001223/2019-45.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - RA XXI

Objeto CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DA RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 15.452.6209.3615.0003

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Obra irá trazer a cidade uma bela apresentação aos moradores e visitantes que chegam ou saem de nossa ra.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 12 - RA XXI

Objeto AMPLIAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA NA RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 15.451.6216.3090.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Ampliação da malha de ciclovia da cidade estimulará a comunidade a prática esportiva e como alternativa de mobilidade
urbana.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 13 - RA XXI

Objeto CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL - MULTIUSO - RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 27.812.6219.5968.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Obra servirá de apoio a comunidade local fomentando a utilização do espaço para praticas culturais, o�cinas e shows bem
como fomentar a cultura local.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - RA XXI

Objeto REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NA RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 27.451.6206.3048.0017

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Conforme solicitação da comunidade, diversas quadras poliesportivas necessitam de reforma com urgencia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - RA XXI

Objeto CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER NA QN 34 - RA XXI.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (4.000.000,00)

Valor Solicitado 4.000.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 27.451.6206.1079.0006

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 4.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Obra será de grande valia para comunidade que carece de espaço de convivência coletiva. Processo sei 00301-
00001879/2019-68.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - RA XXI

Objeto PAVIMENTAÇÃO DE VIA DE ACESSO AO INSTITUTO DE SAÚDE MENTAL (ISM).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * RIACHO FUNDO II (1.500.000,00)

Valor Solicitado 1.500.000,00

UO 09123

Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0188

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 150.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Obra servirá para melhorar o acesso ao ism que atualmente convive com as di�culdades de trafegar por uma via que ainda
não é pavimentada.
Processo sei 00060-00119823/2019-11.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL - RA-XXXII

Proposta 1 - RA-XXXII

Objeto ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSOS PONTOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SOL
NASCENTE/POR DO SOL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * POR DO SOL/SOL NASCENTE (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09136

Programa de Trabalho 25.752.6209.1836.0023

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

A região administrativa do sol nascente/por do sol possui diversos setores que necessitam tanto de implantação de
iluminação, bem como de colocação de braços com luminárias em postes, objetivando aumentar a segurança da população
desse setores.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 4 - RA-XXXII

Objeto AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SOL
NASCENTE/PÔR DO SOL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * POR DO SOL/SOL NASCENTE (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09136

Programa de Trabalho 04.122.8205.8517.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Os mobiliáros atuais estão em estado precário e são improvisados.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - RA-XXXII

Objeto ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO
ADMINISTRATIVA DO SOL NASCENTE/PÔR SOL SOL - RA XXXII.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * POR DO SOL/SOL NASCENTE (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09136

Programa de Trabalho 15.451.6209.1968.0037

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Contratação de empresa para elaboração de projetos técnicos de obras para administração do sol nascente/pôr do sol.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - RA-XXXII

Objeto CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SOL
NASCENTE/PÔR DO SOL NA VC-311 AREA ESPECIAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * POR DO SOL/SOL NASCENTE (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 09136

Programa de Trabalho 15.451.8205.1984.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A construção do parque de serviços da administração regional do sol nascente/pôr do sol faz-se necessário para implantação
da diretoria de obras, gerência de obras, gerencia de manutenção, núcleo de transporte e o almoxarifado da regional. Essa
estruturação possibilitará um melhor desempenho das equipes de rua no atendimento as solicitações de manutenção pela
população realizados através da ouvidoria ou pelo aplicativo ecidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 2 - RA-XXXII

Objeto CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DO SOL NASCENTE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * POR DO SOL/SOL NASCENTE (3.500.000,00)

Valor Solicitado 3.500.000,00

UO 09136

Programa de Trabalho 11.333.6207.1302.0006

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 3.500.000,00)

Legitimação Social Manifestos Sociais

Justi�cativa

Construção da feira permanente no trecho ii de sol nascente.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 3 - RA-XXXII

Objeto CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SOL NASCENTE/PÔR DO
SOL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * POR DO SOL/SOL NASCENTE (10.000.000,00)

Valor Solicitado 10.000.000,00

UO 09136

Programa de Trabalho 15.451.8205.1984.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449051 (R$ 10.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Construção da sede da administração regional do sol nascente/pôr do sol para e�cientização do atendimento aos mais de
90. 000 habitantes dessa região administrativa.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 20 - ARPDF

Objeto "RESGATE, EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA": CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO E VIDEO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.126.8203.2557.2615

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A contratação visa atender ao projeto " pioneiros", que tem por objetivo resgatar e perpetuar histórias e �guras relevantes
para a história do df. Os materiais captados serão utilizados em divulgações, eventos e mostras, e estarão a disposição para
consulta pela população dado seu caráter histórico.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 21 - ARPDF

Objeto "RESGATE, EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA": AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ILUMINADOS NA FACHADA DO AQUIVO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.122.8203.2396.0003

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 600.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição e instalação de painéis visa promover exposições ao ar livre com belas imagens do acervo histórico, mostradas
em painéis gigantes que serão instalados na fachada lateral do arpdf. A população que trafega nas mediações do arpdf, além
de apreciar imagens de momentos e �guras que resgatam a histórica do df, também terá a oportunidade de conhecer a
localização e a missão institucional do órgão.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 18 - ARPDF

Objeto "GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO": AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
ARQUIVOS DESLIZANTES.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.391.6203.2465.0008

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A instalação de arquivos deslizantes contribuirá para o correto armazenamento, proteção e otimização dos espaços
destinados ao acervo histórico do arpdf.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 19 - ARPDF

Objeto "RESGATE, EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA": CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E INSTALAÇÃO DE MARCO HISTÓRICO QUE
IMORTALIZA O PONTO INICIAL DE DEMARCAÇÃO DE BRASÍLIA POR LÚCIO COSTA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.391.6203.2465.0008

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A contratação visa a elaboração de projeto, produção e instalação de marco histórico no local exato onde lúcio costa �cou a
estaca que determinou o processo de demarcação da capital federal. Popularmente conhecido como  "buraco do tatu", o
túnel deverá ser rebatizado como "túnel estaca zero ".

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 15 - ARPDF

Objeto "RESGATE, EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA": EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS
100 ANOS DO PARQUE HISTÓRICO DA PEDRA FUNDAMENTAL DE PLANALTINA E 200
ANOS DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANALTINA (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.391.8203.3074.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A celebração dos 100 anos do parque histórico da pedra fundamental traria reconhecimento a relevância que desempenhou
durante o período de de�nição do local onde a nova capital seria instalada. Em 7 de setembro de 1922, em comemoração ao
centenário da independência, o presidente epitácio pessoa fez assentar a pedra fundamental da futura capital a 10 km de
planaltina. Baseada no sonho de dom bosco, a pedra fundamental caracterizaria o ponto central do brasil, "entre os
paralelos 15 e 20 graus. Sem infraestrutura adequada para atender a população, o local necessita de benfeitorias para
transformar-se em um novo ponto turístico e abrigar o evento  de comemoração.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 14 - ARPDF

Objeto "RESGATE, EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA": CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ALUSIVAS AOS 30
EVENTOS HISTÓRICOS DA PRAÇA DO CRUZEIRO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (450.000,00)

Valor Solicitado 450.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.391.6203.2465.0008

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 450.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A instalação de placas alusivas aos eventos históricos ocorridos na praça do cruzeiro, eternizará a relevância que os mesmos
tiveram para a construção e inauguração de brasília. A praça do cruzeiro foi palco de 30 eventos históricos que merecem ser
conhecidos, reconhecidos e eternizados pela população.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - ARPDF

Objeto "RESGATE, EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA HISTÓRIA":  FOMENTO A INICIATIVAS,
PROJETOS E ESTUDOS PARA O RESGATE, RECONHECIMENTO, EDUCAÇÃO E DIFUSÃO
DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.391.6203.2465.0008

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O resgate, preservação, reconhecimento e difusão da história de brasília vem se deteriorando. Para resgata-la e difundi-la, o
arpdf quer instituir as seguintes ações:.
1. Programa de visitas escolares;.
2. Exposições permanentes e itinerantes, com mostras de fotos, documentos e �lmes históricos;.
3. Instituição da comenda "imortais de brasília" para pessoas que vivenciaram ou contribuíram para realização de
acontecimentos históricos;.
5. Prêmio "história viva", voltado a pesquisadores, acadêmicos, historiadores, professores, estudiosos, colecionadores e
amantes da história;.
6. Prêmio "gestão documental gdf", voltado aos órgãos com a melhor performance nesta área.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 16 - ARPDF

Objeto "GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO": CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM RESTAURAÇÃO DO ACERVO CARTOGRÁFICO DO ARQUIVO
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.391.6203.2465.0008

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Parte do acervo cartográ�co do arpdf necessita de restauração, pois muitas de suas plantas e mapas histórico foram
recolhidas pela instituição em péssimas condições de conservação, necessitando desta forma, de restauração imediata.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 17 - ARPDF

Objeto "TRANFORMAÇÃO DIGITAL, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE": AQUISIÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS QUE PROMOVAM ACESSO AGIL E
INCLUSIVO AO ACERVO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (1.700.000,00)

Valor Solicitado 1.700.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.126.8203.1471.2615

Natureza da Despesa (Valor):  339030 (R$ 1.000.000,00),  449052 (R$ 700.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição e modernização de equipamentos e sistemas visa melhorar e modernizar o atendimento e acesso ao acervo do
arpdf pela população em geral, promovendo a inclusão social , a acessibilidade e à aderência a lei geral de proteção de
dados(lgpd) e a lei de acesso a informação(lai). A justi�cativa completa consta em nosso pdti que se encontra no site do
arpdf.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 11 - ARPDF

Objeto "GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO": EXECUÇÃO DE REFORMA PARA
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO DO ACERVO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.122.8203.2396.0003

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

É necessário realizar obras civis no edifício c do arpdf para instalação futura de equipamentos de climatização especí�ca para
cada tipo de suporte (iconográ�co, textual, etc), bem como, equipamentos de controle de incêndio. Os equipamentos serão
comprados e instalados por empresas especializadas. A novacap irá elaborar ainda em 2021, todos projetos de engenharia
necessários ao processo licitatório - processo sei 00151-00000708/2020-61.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 1 - ARPDF

Objeto "GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO": AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE  PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.122.8203.2396.0003

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição de equipamento de combate a incêndio, visa a adequada guarda e segurança do acervo histórico, ou seja, da
documentação que retrata a história da capital federal, com a devida execução de serviços de engenharia e infraestrutura
para a instalação dos mesmos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - ARPDF

Objeto "GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO": AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS  DE CLIMATIZAÇÃO ( REFRIGERAÇÃO E CONTROLE DE UMIDADE).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.000.000,00)

Valor Solicitado 2.000.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.391.6203.2465.0008

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 2.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Realizar a correta guarda e proteção dos  8 milhões de itens históricos custodiados pelo arpdf, que retratam o planejamento,
a construção e a consolidação da história da capital federal de forma adequada e segura para os diversos tipos de suporte
do acervo.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - ARPDF

Objeto "GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO": AQUISIÇÃO DE MAPOTECAS PARA
PLANIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (2.128.000,00)

Valor Solicitado 2.128.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.391.6203.2465.0008

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 2.128.000,00),  339039 (R$ 0,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição de mapotecas visa a plani�cação e conservação do acervo cartográ�co do arpdf, fundamental para a preservação
e guarda dos 48 mil itens armazenados em condições inadequadas e que possuem valores incalculáveis. O arpdf tem a
responsabilidade de planejar e coordenar o recolhimento de documentos produzidos e acumulados pelo poder executivo da
capital brasileira, assim como de documentos privados de interesse público. Uma vez integrados ao acervo, o órgão tem a
missão de preservar esse material com a intenção de colocá-los à disposição da sociedade, dentro da política de
acessibilidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - ARPDF

Objeto "TRANFORMAÇÃO DIGITAL, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE" : DIGITALIZAÇÃO
,INDEXAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO PERMANENTE DO ARQUIVO PÚBLICO
DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (3.000.000,00)

Valor Solicitado 3.000.000,00

UO 09102

Programa de Trabalho 13.391.6203.2465.0008

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 3.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A contratação de empresa especializada para a realização de serviço de higienização, classi�cação, indexação, digitalização e
disponibilização do acervo em programas de busca, tem  o intuito de disponibilizar de forma mais assertiva e célere os 8
milhões de documentos guardados pelo arpdf, bem como todos os documentos de carater permanente recolhidos
continuamente pelo orgão.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - CODEPLAN

Objeto SUA CASA, NOSSA OBRA - PESQUISA DE DEMANDA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS).

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (160.000,00)

Valor Solicitado 160.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 160.000,00)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

Como vivem as famílias de baixa renda, que moram em locais de interesse social? o que falta na infraestrutura de uma casa
autoconstruída, sem apoio de arquiteto? a codeplan pode investigar esses padrões de casas auto construídas, para descobrir
as maiores necessidades e demandas para a assistência técnica de habitação de interesse social.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - CODEPLAN

Objeto NOSSA HORTA - PROJETO DE FOMENTO À HORTAS URBANAS NO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (90.000,00)

Valor Solicitado 90.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 90.000,00)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

A segurança alimentar é uma das maiores preocupações mundiais. Com o avanço da crise, cada vez mais se fazem
necessárias soluções para garantir a sobrevivência da população, sobretudo das pessoas em situação de pobreza. As hortas
urbanas comunitárias são um importante mecanismo para a produção de  alimentos e geração de renda. Como viabilizar
essa produção? a codeplan pretende pesquisar os passos necessários para a implementação e regularização das hortas
urbanas no  distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - CODEPLAN

Objeto PESQUISA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 10.301.6203.2619.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

Essa pesquisa pretende produzir indicadores populacionais de desenvolvimento de crianças menores de cinco anos nas sete
regiões de saúde do distrito federal e permitir o seu posterior monitoramento pelas secretarias envolvidas com a pauta da
primeira infância. A promoção de um adequado desenvolvimento na primeira infância (dpi) é essencial para que os países
atinjam os objetivos de desenvolvimento sustentável (ods). Os atrasos no dpi podem afetar o futuro das próximas gerações,
pois se associam a um pior rendimento escolar e menor renda e produtividade na fase adulta. Dentro do mesmo território é
possível observar desigualdades e, consequentemente, diferentes realidades para crianças em primeira infância. Mapear as
singularidades do cenário de cada uma das regiões de saúde do distrito federal em cuidados com a primeira infância é
essencial para priorizar a alocação de recursos para esse tema no df. O estudo terá caráter transversal e será realizado junto
a cuidadores em domicílios com a presença de crianças de até 5 anos (inclusive). A amostra abarcará cerca de 4. 500
crianças.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - CODEPLAN

Objeto O RETORNO DA W3 - PESQUISA SOBRE ATIVIDADE COMERCIAL NA W3 E VITALIDADE
URBANA: DIFICULDADES ATUAIS E POSSIBILIDADES DE INCENTIVO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (120.000,00)

Valor Solicitado 120.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 120.000,00)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

O objeto desta pesquisa é a dinâmica urbana envolvendo o ápice e atual decadência da avenida w3 (norte e sul), avenida
comercial localizada dentro do plano piloto, região central de brasília,  com vistas a produzir insumos e subsídios que criem
repertório de ações governamentais que possam ter impacto positivo na retomada da ocupação de imóveis ali localizados.
Se pretende produzir levantamento de medidas urbanísticas e �scais que incentivem o aumento da ocupação dos imóveis
comerciais localizados a longo da w3 com base nas características, histórico e nos desa�os identi�cados na localidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 5 - CODEPLAN

Objeto PDAD RURAL - PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS PARA
CARACTERIZAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO QUE MORA NA ÁREA RURAL
DO DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Como vive a população que mora nas áreas rurais do df? quais as condições dos domicílios? possuem acesso a internet?
como os jovens vão para as escolas? quantas pessoas moram juntas na mesma casa? como é o acesso a luz elétrica? essas e
outras questões serão respondidas nesse estudo inédito que a codeplan pretende realizar para fazer a caracterização socio
econômica da população rural do df. Este levantamento é fundamental para subsidiar a emater, seagri, seduh e demais para
o desenho de políticas públicas para essa fatia da população do df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 6 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DO ESTUDO: POR DENTRO DO GDF - SERVIÇOS E ATENDIMENTO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 19.122.6203.4016.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 600.000,00)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

A digitalização de serviços e a simpli�cação dos processos de atendimento dos cidadãos e às empresas têm sido uma das
principais frentes nacionais e internacionais de inovação.
Propõe-se levantar os serviços públicos ofertados (diretamente ou não) aos cidadãos do gdf. Inspirado no censo de serviços
públicos federais, realizado pelo ministério da economia e enap, o estudo pode ser um insumo importante para os órgãos do
gdf que lideram as atividades de modernização dos serviços distritais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DA PESQUISA: TURISMO, CULTURA E A PANDEMIA: QUAIS AS
ALTERNATIVAS DE RETOMADA POSSÍVEIS?

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (450.000,00)

Valor Solicitado 450.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 13.392.6203.3213.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 450.000,00)

Legitimação Social Matérias veiculadas na Mídia

Justi�cativa

Com a pandemia, o setor de turismo e cultura é um dos mais atingidos entre todos os segmentos econômicos.
Propõe-se a realização de uma pesquisa ampla, com vários eixos de investigação que envolvam o impacto econômico sofrido
e as perspectivas de retomada, considerando intervenções nacionais e internacionais bem-sucedidas. Tais intervenções
serão discutidas com a rede de atores do df, por meio de diálogos deliberativos, entrevistas e grupos focais, que busquem
identi�car quais aspectos das intervenções identi�cadas precisam ser adaptados e que novos elementos são necessários
para o desenho de intervenções locais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 10 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DA PESQUISA: VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO DF - ANÁLISE E
PREVENÇÃO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 14.422.6203.4213.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Legislativo

Justi�cativa

O combate à violência contra a mulher é um dos principais desa�os da secretaria de estado da mulher do df. Segundo
informações do relatório produzido pela comissão parlamentar de inquérito da câmara legislativa do df, a secretaria de
segurança pública do distrito federal registrou 50 feminicíos consumados e 149 tentados entre 2019 e 2020. Em 2019
ocorreram 33 casos no df, um aumento de 17,8% quando comparado a 2018. A polícia civil do df ainda registrou 16. 549
denúncias de violência baseadas na lei maria da penha.
Propõe-se o desenvolvimento de uma pesquisa ancorada em dois eixos: (i) análise dos relatos das ocorrências policiais de
violência doméstica e de feminicídio, para traçar a trajetória da violência e, a partir da compreensão dessas trajetórias,
buscar na literatura ações de intervenção para redução desse fenômeno; e (ii) pesquisa com os jovens em idade escolar
sobre as percepções da violência no namoro, com o entendimento de que as ações de prevenção à violência contra mulher
devem ser compreendidas e iniciadas desde cedo. A primeira estratégia envolverá análise documental de processos
existentes na polícia civil, que serão selecionados de forma aleatória. A segunda estratégia será desenvolvida a partir da
aplicação de questionários com os jovens do df em algumas escolas selecionadas de forma aleatória.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - CODEPLAN

Objeto O FUTURO EM RISCO: PESQUISA SOBRE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS ESSENCIAIS PARA
A SEGURANÇA HÍDRICA, CLIMÁTICA E ALIMENTAR NO DF E RIDE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

A pesquisa proposta tem como objetivo determinar e gerar indicadores de serviços ecossistêmicos essenciais para a
segurança hídrica, climática e alimentar, para avaliar os impactos frente a cenários de mudanças climáticas na ride-df, com
vistas a propor estratégias para aumentar a resiliência ambiental. Trata-se de riscos de impactos climáticos – ampliação das
informações e análises a serem disponibilizadas na plataforma infodf, estando em total diálogo com os objetivos da política
de recursos hídricos do distrito federal e servindo de subsídio para a revisão do plano diretor de ordenamento territorial
(pdot). O projeto recebeu carta de apoio da adasa, seduh, sema e unb.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 11 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DA PESQUISA: ENVELHECER NO DF - CONDIÇÕES E POSSIBILIDADES.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 10.241.6203.2619.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 600.000,00)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

Propõe-se uma pesquisa para analisar as condições e as possibilidades de tornar o df uma cidada amiga dos idosos e ser
inserida na rede global de cidades amigas dos idosos (age friendly cities), alavancadas pela organização mundial de saúde e
presente em mais de 30 países. A partir de 2030, a população idosa no df será maior do que o grupo de crianças e
corresponderá a 17% da população total (codeplan, 2018). Considerando o rápido envelhecimento da população do df, é
preciso preparar a cidade para proporcionar serviços e ambientes adequados para garantir qualidade de vida aos idosos.
As dimensões consideradas nesse marco são: i) acesso e qualidade aos diferentes modais de transporte; ii) habitação; iii)
participação social; iv)respeito e inclusão social; v) empregabilidade; vi)acesso a informação; vii)apoio comunitário e acesso
aos serviços de saúde; viii) acesso as áreas e atividades de lazer.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DA PESQUISA: QUEM CUIDA DOS CUIDADORES?

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 08.422.6203.2094.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

Propõe-se uma pesquisa para caracterização dos cuidadores e das pessoas por eles cuidadas no df. O suplemento sobre o
uso do tempo, incorporado à pesquisa de emprego e desemprego (ped) desde setembro/2020, permitirá a identi�cação de
quantas pessoas (homens ou mulheres) são responsáveis pelos cuidados de idosos, crianças e pessoas com de�ciência.
Pretende-se, a partir desses dados, produzir diagnóstico sobre os serviços públicos disponíveis para auxiliá-los nas
demandas de cuidados e para cuidar dos próprios cuidadores. Mais especi�camente, poderão ser produzidos mapas e guias
de serviços que orientem o cidadão de modo a facilitar a realização das atividades de cuidado.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 13 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DO ESTUDO: IMPACTOS DO NOVO CORONAVÍRUS NA POPULAÇÃO DO
DF - SAÚDE, EDUCAÇÃO E EMPREGABILIDADE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * Não se aplica

Valor Solicitado 750.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 10.333.6203.2619.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 750.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Os efeitos, sejam eles diretos ou indiretos, da pandemia do novo coronavírus são notórios. Diante do potencial impacto de
médio e longo prazo destes efeitos na população do distrito federal, propõe-se um estudo de coorte observacional,
longitudinal e prospectivo para veri�car a existência de nexo causal entre os eventos a que um determinado grupo foi
exposto (por exemplo, suspeita de contaminação por covid-19) e o resultado �nal na vida dessas pessoas (em dimensões
como saúde, educação e empregabilidade).
A principal vantagem desse tipo de estudo é ser a única possibilidade ética de investigação do impacto em humanos de
doenças como o covid-19. Além disso, ele também permite descobrir e analisar fatores importantes associados entre si,
fornecendo subsídios para o desenho, monitoramento e avaliação de políticas públicas focadas em mitigar os efeitos da
exposição à pandemia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DO ESTUDO: CORPO E MENTE SÃOS: SITUAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE
SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (350.000,00)

Valor Solicitado 350.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 10.244.6203.2619.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 350.000,00)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

Propõe-se a realização de um estudo sobre os efeitos psicossociais da pandemia na saúde mental da população. Sabe-se que
a saúde mental foi afetada com pandemia: a suspensão das atividades escolares e as limitações à mobilidade das pessoas
impuseram restrições aos vínculos sociais e a circulação de um vírus com potencial letal trouxe impactos psicológicos para os
grupos de risco, seus familiares e parentes das pessoas que morreram em decorrência da contaminação. Contudo, pouco se
sabe da intensidade dos efeitos, de como ele se distribui pela população do df e sobre possíveis soluções para essa face da
pandemia.
Por meio da análise dos registros da secretaria de saúde será possível identi�car as variações nos diagnósticos que podem
ser atribuídas à pandemia. Também serão realizadas entrevistas com pessoas de diferentes per�s para compreender as
estratégias adotadas para lidar com a situação.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DA PESQUISA: OS JOVENS E O UNIVERSO PROFISSIONAL NO DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 12.366.6203.3053.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

Por meio de dados da pdad 2018, �cou evidenciado que 22% dos jovens entre 15 e 29 anos não estudam nem trabalham no
distrito federal. Essa proporção foi maior entre jovens de 20 a 24 anos, observada em 34,1%. Ademais, a probabilidade de
jovens entre 15 e 29 anos não estudar nem trabalhar foi maior conforme menor era renda no local onde morava. (codeplan,
2020).
Além de identi�car a situação do jovem, com especial atenção a população de baixa renda no mercado de trabalho pós-
pandemia, a pesquisa irá propor e avaliar intervenção que busque a inserção desses jovens, principalmente, no mercado
formal em contexto de pandemia.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 16 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DA PESQUISA: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO DF – DESAFIOS
ATUAIS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (250.000,00)

Valor Solicitado 250.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 12.366.6203.2392.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 250.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Propõe-se uma pesquisa para identi�car possíveis causas para a diminuição do interesse por esse tipo de ensino e,
considerando o período de pandemia, estratégias utilizadas para a implementação de oferta de educação remota. A
educação de jovens e adultos - eja é uma modalidade de ensino destinada a maiores de 15 anos que deixaram de concluir o
ensino fundamental e a maiores de 18 que não �nalizaram o ensino médio. Segundo dados divulgados pela secretaria de
estado de educação (seedf) a eja teve baixa procura no início de 2021. Foram apenas 826 inscritos para começar os estudos
no primeiro semestre esse número é 65% menor que o do primeiro semestre de 2020.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 17 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DA PESQUISA: INCLUSÃO ESCOLAR SOB A PERSPECTIVA DE
EDUCADORES.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (150.000,00)

Valor Solicitado 150.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 12.367.6203.2393.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 150.000,00)

Legitimação Social Estudo Acadêmico

Justi�cativa

Essa pesquisa busca captar percepções, práticas e possíveis di�culdades de pro�ssionais da educação com a inclusão de
alunos com de�ciência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação em salas comuns na rede pública
de ensino do df.
Evidências de ganhos cognitivos de alunos com de�ciência devido à inclusão em classes comuns corrobora com a
necessidade de ampliação da política (tapasak e walther-thomas, 1999; peetsma et al. , 2013). Dessa forma, o olhar oferecido
pelo educador pode contribuir para a garantia da efetividade da política de educação ao longo do tempo.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 18 - CODEPLAN

Objeto REALIZAÇÃO DO ESTUDO: CONTEXTO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
NO DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (150.000,00)

Valor Solicitado 150.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 10.306.6203.4068.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 150.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Propõe-se um estudo com nova abordagem para o entendimento da (in) segurança alimentar e nutricional nas diversas
regiões administrativas. Será utilizada uma metodologia quali-quantitativa para a obtenção de informações sobre as
alternativas e estratégias das famílias para conseguirem alimentos no contexto de (in) segurança alimentar e nutricional. O
estudo utilizará os dados da pdad 2021, conjuntamente com estratégias de pesquisa qualitativa. Um olhar especí�co será
lançado para as estratégias utilizadas durante a emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do
coronavírus, em que as pessoas e famílias estarão potencialmente mais suscetíveis a vivenciar episódios.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 29 - CODEPLAN

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
EXECUTIVOS PARA A REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CODEPLAN.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * PLANO PILOTO (500.000,00)

Valor Solicitado 500.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 23.451.8203.3903.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 500.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Trata-se de edi�cação de médio porte que é utilizada para oferecer, produzir e disseminar informações, estudos e análises
econômicas, sociais, demográ�cas, cartográ�cas, georreferenciados, urbanas, regionais e ambientais sobre o distrito federal
e sua área de in�uência; analisar e avaliar políticas públicas implementadas pelo governo do distrito federal. O ed�cio sede
foi construído em 1979 e  nesses 41 anos, só passou por reparos pontuais. Como nenhuma reforma predial completa, foi
realizada , pequenos reparos não sustentam mais a necessidade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 19 - CODEPLAN

Objeto PESQUISA METROPOLITANA POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0007

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Pesquisa sócioeconômica realizada por amostragem domiciliar, objetivando subisidiar açoes e políticas públicas promotoras
do desenvolvimento social e econômico na periferia metropolitana do distrito federal permitindo ainda acompanhar e
monitorar a dinâmica evolutiva da atividade economica e social dos 12 municípios goianos limítrofes ao df[1].

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 20 - CODEPLAN

Objeto MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA #INFODF - PORTAL DE
INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DO DF.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (120.000,00)

Valor Solicitado 120.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 120.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Manutenção de plataformas do sistema de informações estatísticas. Portal desenvolvido pela codeplan com o objetivo de
organizar, de forma sistêmica, os dados estatísticos gerados nos órgãos do gdf por meio do sistema de informações
estatísticas do distrito federal. Essa ferramenta é instituída por decreto e visa dar suporte ao governo na tomada de decisões
com base em evidências, dados. Um conjunto de melhorias e visualizações interativas foram planejadas,  a intenção é
disponibilizar para sociedade civil, dados, informações, mapas, estudos etc. Isso em grandes áreas de circulação ou o maior
número de dispositivos possível.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 21 - CODEPLAN

Objeto MAPA DE DEMANDAS: PLATAFORMA QUE OEFEREÇA A GEOLOCALIZAÇÃO DE
INCIDENTES QUE OCORREM NO DISTRTO FEDERAL PARA ACOMPANHAR AS
PRINCIPAIS DEMANDAS DOS CIDADÃOS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (80.000,00)

Valor Solicitado 80.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 80.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Ferramenta de apoio para acompanhamento das principais demandas dos cidadãos do df. Manchas: obras, crimes,
problemas nas rodovias etc.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 22 - CODEPLAN

Objeto MONITOR DO MERCADO IMOBILIÁRIO: PLATAFORA VIRTUAL DE MONITORAMENTO
DA OFERTA E DEMANDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO COM O OBJETIVO DE
IDENTIFICAR O NÍVEL DE ATIVIDADE DO SEGMENTO DE ATIVIDADE ECONÔMICA,
PADRÕES DE VALORIZAÇÃO DA TERRA E EVOLUÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS NO
DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (30.000,00)

Valor Solicitado 30.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 30.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Construção de um robô que automatize a busca por informações de oferta e demanda e preços de imóveis para monitorar
um dos principais mercados do df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 23 - CODEPLAN

Objeto ESTUDO ECONÔMICO QUE OFEREÇA UMA ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO
ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL DESAGREGADO PARA REGIÕES
ADMINISTRATIVAS ENTRE 2015 E 2021 A PARTIR DE IMAGENS DE SATÉLITE.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (25.000,00)

Valor Solicitado 25.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 25.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

As regiões administrativas não dispõem de estatísticas sobre desempenho econômico, o que atrapalha o acompanhamento
pormenorizado do nível de atividade e, consequentemente, uma a construção de estratégias pontuais e políticas públicas
personalizadas para o crescimento desses locais. Nesse sentido, a utilização da correlação econômica entre a intensidade da
emissão de luzes indicativas de atividade humana e o crescimento produtivo das cidades permite contornar a lacuna dos
dados regionais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

344



Proposta 24 - CODEPLAN

Objeto ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES ECONÔMICAS DE COMÉRCIO
EXTERNO PARA AUXILIAR O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS DO
DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (60.000,00)

Valor Solicitado 60.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 60.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A internacionalização de empresas é uma alternativa de sobrevivência para as empresas locais em momentos de
instabilidade econômica e estímulo ao crescimento em períodos de expansão econômica. Isso se deve aos benefícios
advindos do ganho de novos mercados, diminuição de custos, diluição de riscos, entre outros. O projeto se desenvolveria em
duas frentes:  análise econômica, com a identi�cação dos segmentos produtivos com maior potencial para exportar por meio
de uma análise de complementariedade de exportações com os 10 principais destinos das exportações do df; e realização de
congresso com os empresários distritais para disseminar as informações levantadas para alavancar a atividade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 25 - CODEPLAN

Objeto ESTUDO ECONÔMICO SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS OBRAS PÚBLICAS DO GDF PARA A
MANUTENÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO DAS CIDADES

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (25.000,00)

Valor Solicitado 25.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 25.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Utilização da técnica de diferenças-em-diferenças para estimar a diferença de crescimento entre as regiões administrativas
com base no índice de luminosidade captado pelos satélites em função da realização de obras do gdf no período da
pandemia. O objetivo é tentar mostrar que aquelas ra’s que foram alvo de obras viárias tiveram um impacto negativo menor
sobre sua economia durante a pandemia da covid-19, ressaltando, assim, a importância do gdf em assegurar crescimento
local e da realização de obras públicas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 26 - CODEPLAN

Objeto MODELO ESTRUTURAL DE ANÁLISE DE IMPACTO URBANO A PARTIR DE IMAGENS DE
SATÉLITE

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (45.000,00)

Valor Solicitado 45.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 45.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Utilização de um modelo estrutural de equilíbrio espacial para a medição do impacto na produtividade da ride devido a
restrições no zoneamento e na distribuição da população no território. O trabalho também objetiva explicar os padrões de
aglomeração no território, sobretudo com relação a distribuição do capital humano nas diferentes regiões administrativas e
municípios que compõem a ride. Além disso, o trabalho busca medir como mudanças no zoneamento podem aumentar a
produção e o emprego na região.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 27 - CODEPLAN

Objeto PLATAFORMA COM INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA DE PEQUENAS ÁREAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (80.000,00)

Valor Solicitado 80.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 80.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Oferecer estimativas populacionais, entre os períodos censitários, para pequenas áreas do df, utilizando informações
cadastrais e pesquisas amostrais. O objetivo é desenvolver um sistema para que o usuário possa desenhar qualquer
polígono em um mapa interativo do df e obter estimativas populacionais. O sistema será semelhante ao censo em grades do
ibge (https://mapasinterativos. Ibge. Gov. Br/grade/default. Html).

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 28 - CODEPLAN

Objeto ESTIMATIVA POPULACIONAL POR SETORES CENSITÁRIOS DO DISTRTO FEDERAL A
PARTIR DE SENSORIAMENTO REMOTO: UITILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE
SENSORIAMENTO REMOTO ASSOCIADAS À DADOS DEMOGRÁFICOS PARA ELABORAR
UM MODELO DE ESTIMATIVA POPULACIONAL QUE POSSIBILITE O MONITORAMENTO
DAS MUDANÇAS POPULACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (90.000,00)

Valor Solicitado 90.000,00

UO 19211

Programa de Trabalho 04.122.6203.2912.0001

Natureza da Despesa (Valor):  339036 (R$ 90.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O território se transforma constantemente e se faz necessária uma abordagem e�ciente de políticas que auxiliem o
planejamento. O objetivo desta pesquisa é utilizar técnicas de sensoriamento remoto associadas à dados demográ�cos para
elaborar um modelo de estimativa populacional que possibilite o monitoramento das mudanças populacionais no distrito
federal. O modelo proposto utiliza o pixel individual de imagens raster classi�cado a partir do tipo de uso e cobertura da
terra para estimar a população em pequenos recortes espaciais. O resultado por pixel permite maior �exibilidade de análise
em diferentes escalas e recortes espaciais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 1 - CGDF

Objeto MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA CONTROLADORIA-GERAL  DO DF

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 45101

Programa de Trabalho 04.126.8203.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449039 (Livre)

Programa de Trabalho 04.126.8203.2557.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

As atividades exercidas pela controladoria-geral do df (gcdf) dependem cada vez mais de recursos tecnológicos. Atualmente
o órgão possui restrição orçamentária e �nanceira para investimento em modernização tecnológica. Esse cenário afeta
negativamente os trabalhos de  controle, correição, ouvidoria e transparência.
A proposta tem por objetivo dar suporte �nanceiro no tocante a infraestrutura tecnológica, softwares corporativos,
atualização de licenças, em segurança de dados, inteligência arti�cial, em big data e capacitação de pessoal. Os benefícios
dessa captação irão efetivamente melhorar a orientação e controle da gestão pública, com transparência e participação da
sociedade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 2 - CGDF

Objeto DE OLHO NA EDUCAÇÃO - EDIÇÃO 2022 - DONE (INTEGRA O PROJETO "EDUCAÇÃO
FISCAL ENCENA").

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (325.000,00)

Valor Solicitado 325.000,00

UO 45101

Programa de Trabalho 04.121.6203.4093.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 325.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto done, que hoje integra o projeto "educação �scal encena" promovido pelo grupo de educação �scal - gef, do qual a
cgdf é integrante, visa despertar nos estudantes do distrito federal  o interesse pelos temas relacionados ao controle social,
ética e cidadania por intermédio do incentivo à re�exão e ao debate desses assuntos nos ambientes educacionais. Serão
desenvolvidas atividades de transparência, educação legislativa, educação �scal, prevenção primária à corrupção e temáticas
de fomento ao controle social e formação cidadã. O recurso é necessário para contemplar a premiação dos participantes do
projeto.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - CGDF

Objeto VALIDAÇÃO DAS CONTAS NO  OUV-DF

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (100.000,00)

Valor Solicitado 100.000,00

UO 45101

Programa de Trabalho 04.121.6203.4093.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O registro de novos usuários no ouv cresceu substancialmente em 2021, com média de 2500 mês - em 2020, a média
observada foi de 1100 novos usuários/mês. Ao mesmo tempo, foram identi�cadas  fragilidades no sistema ouv df com
relação ao registro de usuários tendo como chave de acesso o cadastro geral de pessoas físicas - cpf. Assim, é fundamental
que sejam estabelecidos controles de segurança e integridade de cadastro, de forma a manter a integridade e con�abilidade
das informações do sistema. Dentre as diversas soluções estudadas, há a possibilidade de contratação dos serviços de
validação com a dataprev, de forma a atender não só a ouvidoria-geral, como outras áreas cuja validação de cpfs.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - CGDF

Objeto IMPLEMENTAR ACESSIBILIDADE NOS PORTAIS INSTITUCIONAIS  DA CGDF

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (50.000,00)

Valor Solicitado 50.000,00

UO 45101

Programa de Trabalho 04.126.8203.1471.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449039 (R$ 50.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Cerca de 140 mil pessoas no df possuem alguma de�ciência. Destas, 50% possuem de�ciência visual, sendo fundamental a
de�nição de diretrizes de inclusão e acessibilidade para sítios governamentais. No âmbito dos sistemas da cgdf, os serviços
de ouvidoria e portal da transparência são sistemas de grande acesso, e por vezes o único canal de acesso, pelo cidadão, a
informações e serviços públicos distritais.
De forma a fortalecer o controle social e  ampliar o alcance e acesso a serviços públicos no df, que vêm se tornando cada vez
mais digitais, é imperiosa a quali�cação dos sítios governamentais para a inclusão deste público, de forma a garantir a
universalidade de acesso.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - CGDF

Objeto REALIZAÇÃO DO PRÊMIO SOBRE CONTROLE SOCIAL PARA UNIVERSITÁRIOS - 1º
EDIÇÃO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (20.000,00)

Valor Solicitado 20.000,00

UO 45101

Programa de Trabalho 04.121.6203.4093.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339031 (R$ 20.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A participação da sociedade na �scalização dos recursos públicos, assim como na formulação e no acompanhamento da
implementação de políticas, contribui para a consolidação da nossa democracia. Nesse sentido, é essencial a tarefa de
estimular estudantes na criação de uma sociedade mais participativa, para a melhoria da qualidade dos serviços públicos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 5 - CGDF

Objeto PRODUÇÃO  DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EDUCATIVOS PARA A  PROMOÇÃO DA
CULTURA DA  TRANSPARÊNCIA

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (50.000,00)

Valor Solicitado 50.000,00

UO 45101

Programa de Trabalho 04.121.6203.4093.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 50.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A proposta tem por meta a contratação de empresa especializada para a roteirização e produção de vídeos institucionais
para capacitação de servidores e comunidade, além de divulgação de ferramentas de transparência e acesso à informação.
1. Vídeo educativo para servidores sobre a aplicação na lei de acesso à informação - lai no sei.
2. Vídeo educativo para servidores sobre fundamentos da lai.
3. Vídeo educativo para sociedade sobre a lai.
4. Vídeo institucional sobre o portal da transparência do df.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Proposta 1 - GVG

Objeto IDEALIZADO COMO “DF ATENDE - TRANSPORTE E ATENDIMENTO ESPECIAL”, O
PROJETO TEM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR CONDIÇÕES DE ACESSO AO SISTEMA
PÚBLICO DE SAÚDE EM PROGRAMAS DE ATENDIMENTOS SOCIAIS, POR MEIO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTES, BEM COMO DE AÇÕES SOCIAIS E DE APOIO ÀS POLÍTICAS
PÚBLICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÕES DE
VULNERABILIDADES  SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 10101

Programa de Trabalho 04.244.6228.2094.0002

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O distrito federal registra grande desigualdade social e econômica. Sendo assim, o projeto visa a garantia do direito de
acesso aos serviços essenciais e a igualdade de oportunidades, bem como a acessibilidade e a inclusão das pessoas com
de�ciência e em situações de vulnerabilidades sociais, que muitas vezes não acessam os serviços públicos pela ausência de
transporte adequado e até mesmo pela discriminação, que culmina no isolamento social.
O “df atende - transporte e atendimento especial” busca um olhar atento sobre a realidade das pessoas com de�ciências e
daquelas vivendo em situações de vulnerabilidades sociais, visando minimizar as di�culdades desse público.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 19 - CACI

Objeto APOIO AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES DE RESSOCIALIZAÇÃO.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (800.000,00)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 08.334.6217.2426.0013

Natureza da Despesa (Valor):  319110 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O projeto terá diversos atendimentos na área psicossocial, nutrição e palestras com relação aos vínculos familiares em
diversos locais do df e será executado por instituição sem �ns lucrativos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 20 - CACI

Objeto APOIO A PROTEÇÃO DA MÃE GESTANTE VULNERAVÉL, RECUPERAÇÃO DE VÍNCULOS
FAMILIARES, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (700.000,00)

Valor Solicitado 700.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 08.244.6211.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 700.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O projeto prevê promover políticas públicas de amparo a mãe gestante em situação de vulnerabilidae social e oferecer apoio
as instituições sociais de acolhimento temporário, assistência social, psicológica, de saúde puerpera, jurídica, atendimento
psicossocial, segurança nutricional, higiene pessoal e recuperação de vínculos familiares. O público alvo será membros
familiares de todas as idades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 21 - CACI

Objeto APOIO AO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 08.244.6228.9107.0001

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

O projeto prevê fomentar politicas públicas de combate a violência doméstica e intrafamiliar, em parceria com as instituições
sociais, religiosas e governamentais. O fomento será realizado para diminuir a violência doméstica e intrafamiliar,
intergeracional e ao machismo tóxico-estrutural, e ainda recuperação de vínculos familiares e fortalecimento familiar.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 18 - CACI

Objeto APOIO ÀS FAMÍLIAS IMIGRANTES REFUGIADAS NO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 08.244.6211.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  325043 (R$ 600.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Estimular políticas públicas a�rmativas da garantia de direitos linguísticos dos membros familiares imigrantes radicados na
cidade, visando acessibilidade à equipamentos públicos no df, rompendo as barreiras linguísticas através de instrumentos,
treinamentos e serviços de tradução, assim como dar apoio às instituições que atuam neste seguimento. Acolher as famílias
em instalações do governo do distrito federal e repassar informações com tradutores com a utilização do serviço público de
saúde e outros providências. O repasse será feito por sociedade civil sem �ns lucrativos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 15 - CACI

Objeto APOIO AO EVENTO CORRIDA E CAMINHADA DA FAMÍLIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 27.813.6206.9080.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A corrida e caminhada são atividades que englobam diversos grupos de pessoas que estão iniciando atividades esportiva e
pessoas que já realizam diversas atividades. O projeto apresentado visa especialmente a melhoria da qualidade de vida das
pessoas, bem como o estímulo para a prática constante de atividades físicas. No brasil, as doenças cardiovasculares
representam as principais causas de mortes. De acordo com o ministério da saúde, cerca de 300 mil indivíduos por ano
sofrem infarto agudo do miocárdio (iam), ocorrendo óbito em 30% desses casos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 14 - CACI

Objeto APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE 3 NÚCLEOS DO PROJETO " HORTA DA FAMÍLIA".

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (200.000,00)

Valor Solicitado 200.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 08.541.6228.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 200.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A horta da família tem como o principal objetivo: proporcionar a voluntários, famílias e estudantes, que se encontram em
situação de vulnerabilidade social, alimentar e mental, a complementação na alimentação. Fornecendo mais uma fonte de
nutrimento as famílias. O objeto atenderá alunos da rede pública de ensino em instituições ambientais que prestam serviços
para as comunidades locais.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 13 - CACI

Objeto APOIO AO PROJETO EXECUTIVO ESCOLA DIGITAL FAMILIAR.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (300.000,00)

Valor Solicitado 300.000,00

UO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA FAMÍLIA DO DISTRITO FEDERAL

Programa de Trabalho 08.244.6207.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  315043 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Capacitar adultos entre 18 e 65 anos em habilidades em caráter digital para a empregabilidade, sejam eles, os membros
familiares (pais, mães e �lhos), todos afetados pela crise global da pandemia por covid 19.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 11 - CACI

Objeto IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PATERNIDADE RESPONSÁVEL NO ÂMBITO
DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09101

Programa de Trabalho 08.244.6228.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 100.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O paternidade responsável é um programa social, tem objetivo de apoiar as famílias em seu papel protetivo e exemplar para
fortalecer os vínculos familiares. O objeto prevê o atendimento de 800 pessoas de 00 a 70 anos em vulnerabiidade social.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 12 - CACI

Objeto APOIO AO PROJETO EXECUTIVO AMOR PELA FAMILIA POR MEIO DE OFICINAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado 300.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 08.244.6228.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  315043 (R$ 300.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O programa social realizará o�cinas que prevê ajudar a saúde mental e emocional das famílias. O projeto prevê atender nas
o�cinas o quantitativo de 1200 pessoas no âmbito dos membros familiares de todas as idades.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL

Proposta 10 - CACI

Objeto IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SOS FAMILIA PARA ATENDER MEMBROS FAMILIARES
NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Sim

Região Administrativa (Valor) * SAMAMBAIA  (Livre)

Valor Solicitado 800.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 08.244.6228.9107.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  335043 (R$ 800.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

O programa social sos foi idealizado pela secretaria extraordinária da família do distrito federal, com o objetivo de apoiar as
famílias em seu papel protetivo e exemplar, além de ampliar a rede de atenção e cuidado para o desenvolvimento integral,
dos pais, das mães e �lhos no âmbito familiar. O projeto prevê atender 900 pessoas de todas as idades nas regiões
administrativas do distrito federal.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 3 - CACI

Objeto CURSO DE FORMAÇÃO DE INTERPRETES DE LIBRAS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (Livre)

Valor Solicitado Livre

UO 09101

Programa de Trabalho 08.242.6211.4089.0010

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (Livre)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

A proposta visa promover a inclusão da pessoa com de�ciência envolve todos os aspectos da vida em sociedade entre eles o
direito de acesso à justiça e à saúde. Atualmente, existe uma escassez de pro�ssionais capacitados a interpretação, inclusive
com termos técnicos especí�cos de ambas as áreas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 4 - CACI

Objeto APOIO A EVENTO DE INCLUSÃO CULTURAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 13.242.6211.4121.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449039 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Tem como objetivo a busca da efetivação da política publica inclusiva no que se refere a cultura de modo que o poder
publico possa criar canais de comunicação com todos os membros de sua população sem qualquer distinção.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 6 - CACI

Objeto APOIO AOS JOGOS PARADESPORTIVOS DO DISTRITO FEDERAL.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 27.242.6206.4090.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  339039 (R$ 600.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Promover o esporte paralímpico da iniciação ao alto rendimento, e a inclusão da pessoa com de�ciência na sociedade.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 7 - CACI

Objeto APOIO AO PROJETO BIKE PARA TODOS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (400.000,00)

Valor Solicitado 400.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 27.813.6206.4091.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449039 (R$ 400.000,00)

Legitimação Social Documentações do Poder Executivo

Justi�cativa

Realização ações com o objetivo de inclusão da pessoa com de�ciência nas áreas de lazer com o empréstimo programado de
bicicletas adaptadas, triciclos e handbykes nas áreas de recreação em brasília e demais regiões administrativas.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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Proposta 8 - CACI

Objeto REALIZAÇÃO DE CONGRESSO DISTRITAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (1.000.000,00)

Valor Solicitado 1.000.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 08.242.6211.3678.0004

Natureza da Despesa (Valor):  449039 (R$ 1.000.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

Promover uma linguagem mais acessível, e apresentar de forma sistematizada as políticas públicas distritais que podem ser
acessadas pelas pessoas com de�ciência, para potencializar o conhecimento do acesso a direitos.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.

Proposta 9 - CACI

Objeto AQUISIÇÃO DE MESAS GINECOLOGICAS ACESSÍVEIS.

Situação do objeto Depende de projetos

Objetivo divisível * Não

Região Administrativa (Valor) * DISTRITO FEDERAL  (600.000,00)

Valor Solicitado 600.000,00

UO 09101

Programa de Trabalho 08.242.6211.4240.NOVO

Natureza da Despesa (Valor):  449052 (R$ 600.000,00)

Legitimação Social Não se aplica

Justi�cativa

A aquisição em epígrafe tem como objetivo auxiliar a ses na promoção de acessibilidade no atendimento de atenção
primária as mulheres com de�ciência, demonstrando a luta desta sepd na garantia dos direitos das mulheres.

* Para mais detalhes sobre critérios de divisibilidade e regionalização vide SisCAEP.
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