
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO 

DISTRITO FEDERAL CAF/FUNDURB 

Relatório  

Referência: Processo SEI-GDF: 390-00005285/2017-67 
Interessado: SEDUH 
Assunto: Autorizar a utilização dos recursos do FUNDURB para Requalificação do Setor 

de Rádio e TV Sul 

Apresentação 

projeto de requalificação do Setor de Rádio e TV Sul / RA - I, cria rotas acessíveis para 
pedestres e ciclistas com a finalidade de incentivar outros modais de transporte, 
reorganizando os estacionamentos, as praças e a arborização. A proposição se insere no 
contexto da estratégia de revitalização de Conjuntos Urbanos, do Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial-PDOT (IC 803/2009, atualizada pela LC 854/2012, art. 100 e 
Anexo II, Mapa 3 e Tabela 3D). O projeto inclui correção de geometria viária, 
acessibilidade, ampliação de calçadas, arborização, medidas de moderação para 
veículos e projetos de praças. 

projeto foi apresentado ao Grupo Técnico Executivo-GTE, instituído no âmbito do 
Acordo de Cooperação Técnica IPHAN-DF/SEGETH, tendo sido destacadas sua relevância 

a necessidade das intervenções apresentadas, conforme memória da 502  reunião 
ordinária do GTE, constante dos autos. A proposta, por incluir a redução de caixa viária 

nova solução de interseção, foi objeto de discussão com o DETRAN-DF, conforme Ata 
anexa ao processo. 

projeto foi encaminhado para apreciação pelo Conselho de Planejamento Territorial 
Urbano do Distrito Federal — CONPLAN, em 19 de outubro de 2017, e aprovado 

conforme Decisão n2  35/2017, publicada no DODF N2  203, de 23/10/2017. Foi então 
aprovado por ato próprio do Secretário, sendo a Portaria n2  161, publicada na Edição 
Extra do DODF N255, de 15/12/2017. 

O projeto SIV 016/2017 foi encaminhado à NOVACAP para estimativa orçamentária, que 
resultou no montante de R$ 4.504.315,26 (quatro milhões, quinhentos e quatro mil, 
trezentos e quinze reais e vinte seis centavos), sendo aprovada pelo Conselho Gestor do 
FUNDURB, conforme Resolução n2  11/2017 de 22 de novembro de 2017, DODF n2  223. 

Exposição de motivos 

Em 10 de abril de 2019, o Governador assinou a Ordem de Serviço para execução da 
obra, passando esse projeto a configurar entre as prioridades do Governo, sendo 
designada a Secretaria de Obras e Infraestrutura para 'as providências necessárias à 
implantação. O orçamento foi refeito e atualizado pela SO-DF, resultando no valor de 
R$ 4.269.058,23 (quatro milhões, duzentos e sessenta e nove mil cinquenta e oito reais 
e vinte e três centavos). 



Objeto 

Convalidação do valor atualizado para implantação do Projeto SIV 016/2017 de 

requalificaçãõ do Setor de RiAclio e TV Sul / RA -1, estimado em R$ 4.269.058,23 (quatro 

milhões, duzentos e sessenta e nove mil cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). 

Esclarecimentos 

A Coordenação de Gestão de Fundos informou que há recursos orçamentários para 

atender à despesa no valor estimado de R$ 4.269.058,23 (quatro milhões, duzentos e 

sessenta e nove mil, cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), consoante ao 
Programa de Trabalho: 15.451.6208.3089.0001, Natureza de Despesa: 44.90.51, sendo 

R$ 3.720.242,00 na Fonte de Recursos 168 e R$ 548.816,23 na Fonte de Recursos 169. 

A secretaria de Obras informou que foi autuado o processo 00110-00001144/2019-18  a 

fim de tratar do trâmites de licitação de obras do Setor de Rádio e Televisão Sul, onde 

foi anexado o orçamento estimativo sem desoneração de R$ 4.269.058,23 (quatro 
milhões, duzentos e sessenta e nove mil cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). 

Informa ainda que, dadas as circunstâncias de sigilo das informações de processo 
licitatório, não será possível a visualização do orçamento que está registrado sob 

número SEI 22310909. 

Voto 

Diante do exposto, considerando a fundamentação legal e justificativas no curso da 
instrução processual, Voto pela Convalidação da Resolução n2  11/2017, de 22 de 
novembro de 2017. 

Por fim, submeto este relato a apreciação e deliberação dos Conselheiros do FUNDURB. 

Brasília-DF, 18 de junho de 2019. 

Eliane Pereira Victor Ribeiro Monteiro 

Conselheira 
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