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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Apesar de toda a crise vivenciada em decorrência da pandemia, a Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal cumpriu sua missão prezando pela segurança dos usuários e empregados. O número de
passageiros transportados foi de aproximadamente 2.100.000 usuários ao mês havendo expressiva queda no
segundo trimestre do ano e reação a partir do terceiro trimestre. Em relação a 2020, houve aumento de
aproximadamente 5%.
Como destaque, a Companhia reformulou seu Plano Estratégico; deu andamento ao processo de
modernização do sistema de bilhetagem, o qual irá, entre outros benefícios, gerar, em 2022, maior agilidade
no atendimento e no embarque nas estações e reduzir falhas nos equipamentos; concluiu a modernização da
radiotelefonia e do sistema de sonorização.
Ademais, não se poupou esforços para garantir à população toda a segurança necessária referente ao
COVID. Além dos ciclos de desinfecção, iniciou-se o monitoramento de temperatura por meio da instalação de
câmeras térmicas nas estações e no Centro Administrativo e Operacional.
Algumas informações presentes neste Plano de Negócios podem divergir de outros relatórios com
informações sobre o ano de 2021 tendo em vista que a Lei 13.303/16, em seu art. 23, parágrafo 1º, dispõe
que a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano
anterior, o plano de negócios para o exercício anual seguinte. Sendo essa reunião antes do encerramento do
exercício, os dados coletados não refletem o ano fechado.
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APRESENTAÇÃO

O presente documento apresenta metas para o prazo de 1 (um) ano da Companhia do Metropolitano
do Distrito Federal.
Este documento apresenta as expectativas e o compromisso de que as ações propostas estarão
focadas na busca de resultados cada vez melhores para o METRÔ-DF e para a sociedade usuária do
transporte metroviário. É por meio do monitoramento contínuo, da análise dos desvios e da implantação
das contramedidas que empresa buscará atingir seus objetivos.
O METRÔ-DF

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal foi criada em 15 de dezembro de 1993. Contudo,
em 15 de maio de 1991, com a Coordenadoria Especial do METRÔ-DF, iniciaram-se os estudos técnicos e
planejamento para licitação da construção e operação do sistema metroviário no Distrito Federal.
Assim, em 06 de janeiro de 1992, com a assinatura de contrato entre o Governo de Distrito Federal,
por meio da mencionada Coordenadoria, e o Consórcio Brasmetrô, deu-se início à execução da primeira
estação da Companhia, de Samambaia.
Em 15 de dezembro de 1993, o Governo do Distrito Federal criou a Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal – METRÔ-DF com a missão de operar o novo transporte convocando os primeiros
concursados em julho de 1997. De janeiro de 1998 a agosto de 1999, o METRÔ-DF iniciou o Programa de
Viagens Experimentais, que teve como objetivo apresentar o novo sistema de transporte à população de
Brasília, bem como a aprimorar o conhecimento prático dos responsáveis pela operação do sistema. A
operação em definitivo ocorreu em 2001, com a inauguração do trecho que liga Samambaia a Taguatinga,
Águas Claras, Guará e Plano Piloto.
Já, em 2006, iniciou-se a operação branca no trecho que liga Taguatinga à Ceilândia Sul, passando
pela estação Centro Metropolitano. Em 2007, a operação neste trecho passou a ser comercial. No mesmo
ano, recomeçaram as obras para levar o METRÔ-DF até a estação terminal Ceilândia, localizada na Ceilândia
Norte.
Em 09 de maio de 2009, foi inaugurada a Estação 112 Sul, hoje chamada de Estação da Cidadania, por
concentrar órgãos do Governo do Distrito Federal voltados para o atendimento de pessoas com deficiência
e também de idosos. Em junho do mesmo ano, foi inaugurada a Estação 102 Sul, que fica próxima ao centro
comercial Cine Centro São Francisco (EQS 102/103).
Com capacidade inicial para mais de 5 mil usuários/dia, em maio de 2010, foi inaugurada a Estação
Guará, localizada a cerca de 900 metros da estação Feira. O projeto da estação privilegiou a economia de
energia, tendo em vista a construção de uma cobertura em vidro, que permite a iluminação natural do
ambiente interno.
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Atualmente, a Companhia conta aproximadamente com 42 quilômetros de via comercial e opera com
27 estações.

Figura 1 - Mapa da Linha

O METRÔ-DF funciona com os modelos de trem da Série 1000 (entregue ao METRÔ-DF nos anos de
1994 a 1999) e da Série 2000 (entregue ao METRÔ-DF nos anos de 2010 e 2011), os quais foram equipados
com um sistema de sinalização para operação automática (Automatic Train Operation - ATO).

DESCRIÇÃO DA EMPRESA

O METRÔ-DF é uma Empresa Pública de Direito Privado, sob a forma de sociedade de ações,
instituída pelo art. 1º da Lei Distrital n.º 513/1993 e regida pelas Leis nº 6.404/1976 e 13.303/2016,
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade, e integra a Administração Indireta do Distrito
Federal nos termos do que dispõe o art. 3º do Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011. A Companhia
detém como competência:
I - planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público coletivo sobre
trilhos no Distrito Federal, assim como explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços
técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva;
II - organizar, fiscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os
recursos provenientes de atividades comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas.
Além da finalidade supracitada, o METRÔ-DF exerce importante papel nas políticas públicas a partir
do alinhamento do seu Plano Estratégico Institucional - PEI com o Plano Plurianual – PPA, que é o principal
instrumento do processo de planejamento de médio prazo do Governo do Distrito Federal. A base
estratégica adotada na elaboração do PEI – METRÔ-DF segue a abordagem descendente, iniciando-se na
8

observação dos Programas do Governo Federal, do Programa do Governo Distrital e sua interação com o
PPA-METRÔ-DF e outros órgãos de gestão distrital.
Este plano de negócios está alinhado ao projeto de plano plurianual – PPA 2020-2023 do GDF e com o
Plano Estratégico do GDF.
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CAPITAL SOCIAL E ACIONISTAS, COMPOSIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

O quadro abaixo evidencia participação acionária consolidada.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO
ACIONISTAS

1- DISTRITO FEDERAL - DF
2- FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEF
3- COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
4- BANCO DE BRASÍLIA - BRB
5- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP
6- SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA - TCB
7- COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACAP
8- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
TOTAL:

QUANTIDADE DE
AÇÕES
30.389.312

R$

%

2.865.104.335,36

99,9740470

5.889

555.214,92

0,0193735

400

37.712,00

0,0013159

400

37.712,00

0,0013159

400

37.712,00

0,0013159

400

37.712,00

0,0013159

200

18.856,00

0,0006580

200

18.856,00

0,0006580

30.397.201

2.865.848.110,28

100,00000

Tabela 1 - Participação Acionária
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A estrutura organizacional da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal está definida em
seu Estatuto Social, conforme se segue:

Figura 2 - Organograma da Presidência
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Figura 3 - Organograma de Diretoria Técnica

Figura 4 - Organograma da Diretoria de Operação e Manutenção
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Figura 5 - Organograma da Diretoria Financeira e Comercial

Figura 6 - Organograma da Diretoria de Administração
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Essa estrutura organizacional foi aprovada pelo Conselho de Administração em 2020 e pelo Governo
do Distrito Federal, permitindo a modernização institucional frente aos contextos externos e fortalecendo a
gestão corporativa orientada à produção de resultados na prestação de serviço público. Assim, o objetivo de
tal medida buscou avivar segurança jurídica à tomada de decisão dos administradores da Companhia e
proporcionar ao mercado confiança na realização de acordos com esta Companhia.
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FORÇA DE TRABALHO

A capacidade técnica do METRÔ-DF é representada por diferentes vínculos empregatícios, quais sejam,
os empregados públicos do quadro efetivo aprovados por concurso público; os comissionados de livre
nomeação e exoneração; e terceirizados, mão de obra contratada por processo licitatório com empresa
intermediadora.

METRÔ-DF

Servidor do quadro da unidade

Requisitado de órgão/entidade
do GDF

Sem vínculo com o GDF

A - sem Cargo em Comissão
B - com Cargo em Comissão
C - com Função Gratificada
S1 – SUBTOTAL (A + B + C)
D - sem Cargo em Comissão
E - com Cargo em Comissão
F - com Função Gratificada
S2 – SUBTOTAL (D + E + F)
G - Requisitado Fora do GDF sem Cargo em Comissão
H - Requisitado Fora do GDF com Cargo em Comissão
I - Servidor sem vínculo com o GDF com Cargo em
Comissão
S3 – SUBTOTAL (G + H + I)

883
71
174
1.128
8
6
0
14
0
1
74
75

T1 - Força de Trabalho Disponível nos Órgãos (S1 + S2 + S3)

1.217

J - para órgão ou entidade do GDF
K - para órgão ou entidade fora do GDF
T2 - Força de Trabalho Total (T1 +K)
L - Total de Ocupantes de Cargo em Comissão (B + E + H + I)
M - % de Cargos em Comissão Ocupados por Servidores Efetivos (B + E + H) / L

13
6
1.223
152
51,3%

N - % Cargos em Comissão Servidores sem Vínculo (I / L)

48,7%

O - % de Servidores sem Vínculo/Total (I / T2)

6,05%

Cedidos

Tabela 2 - Força de Trabalho
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EXECUÇÃO FINANCEIRA
Para a operacionalização do METRÔ-DF, em 2021, foram empenhados:

*mês de referência: dezembro/2021

CATEGORIA
Pessoal
Custeio
Investimento
TOTAL

VALOR
R$ 166.617.656,27
R$ 171.620.059,22
R$ 9.489.921,91
R$ 347.727.637,40

Tabela 3 - Total Empenhado em 2021

Valores Empenhados em 2021
R$347.727.637,40

R$166.617.656,27

R$171.620.059,22

R$9.489.921,91
Pessoal

Custeio

Investimento

TOTAL

Gráfico 1 - Valores Empenhados em 2021
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Para 2022, o montante disponibilizado para LOA foi de R$ 467.101.411 (quatrocentos e sessenta e sete milhões
cento e um mil quatrocentos e onze reais), distribuído da seguinte forma:

CATEGORIA

LOA 2021/2022
RECURSOS
PRÓPRIOS

PESSOAL

CUSTEIO

INVESTIMENTO

TOTAL

2021

15.200.013

134.349.009

2.451.108

152.000.130

2022

1.006.667

82.835.632

10.679.000

94.521.299

1

Fonte 220

Fonte 100
FONTE GDF

2021

172.870.552

17.926.017

2.000.000

190.796.569

2022

209.170.861

29.413.508

-

238.584.369

2021

6.514.291

39.652.130

1.050.475

47.216.896

2022

-

40.509.129

-

40.509.129

2021

-

-

107.086.614

107.086.614

2022

-

-

93.486.614

93.486.614

2021

-

-

13.062.408

-

2022

-

-

-

-

2021

194.584.856

191.927.156

123.650.605

510.162.617

2022

210.177.528

152.758.269

104.165.614

467.101.411

Fonte 183
CONVÊNIOS E
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO

Fonte 232

OPERAÇÕES
DE CRÉDITO
EXTERNAS

Fonte 236

TOTAL R$

Tabela 4 - Cenário Orçamentário para 2022

1

O valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na Fonte 100 - Ordinário Não Vinculado, presente na Categoria Investimento, é oriundo de Emenda Parlamentar,
não constando, portanto, no somatório total de 2021, nem em qualquer outro total.
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O gráfico abaixo demonstra a distribuição da dotação orçamentária por Categoria, com respectivo comparativo
com o ano de 2021.

Distribuição da Dotação Orçamentária
R$467.101.411,00
R$510.162.617,00

TOTAL

R$104.165.614,00
R$123.650.605,00

INVESTIMENTO

2022
2021

R$152.758.269,00
R$191.927.156,00

CUSTEIO

R$210.177.528,00
R$194.584.856,00

PESSOAL

Gráfico 2 - Distribuição da Dotação Orçamentária

* Em 2020 houve a disponibilização de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na Fonte 100 - Ordinário Não Vinculado, presente na Categoria Investimento. Tendo
em vista que esse valor foi oriundo de Emenda Parlamentar, ele não foi considerado na presente análise.

A seguir observa-se a distribuição da dotação orçamentária para 2022 em percentual.

Distribuição da Dotação Orçamentária 2022

22%
45%

PESSOAL
CUSTEIO

33%

INVESTIMENTO

Gráfico 3 - Distribuição da Dotação Orçamentária
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Na forma disposta no art. 4º da Lei nº 513/1993, consideram-se receitas do METRÔ-DF os seguintes recursos:
I – os de capital próprio;
II – as transferências previstas no orçamento do Distrito Federal;
III – as receitas decorrentes da prestação dos serviços concedidos;
IV – as receitas da exploração comercial de marcas, patentes, tecnologia e de serviços técnicos especializados,
vinculados ou decorrentes da atividade produtiva da Companhia;
V – os auxílios ou subvenções públicas ou privadas, nacionais ou não;
VI – a renda de bens patrimoniais;
VII – as doações e legados;
VIII – os resultados de incentivos fiscais;
IX – as de operações de crédito;
X – o produto de aplicações financeiras;
XI – os recursos provenientes de outras fontes.
XII - as receitas da exploração comercial das áreas lindeiras às vias metroviárias;
XIII - os provenientes da realização de operações imobiliárias, inclusive os decorrentes de convênios, acordos ou outros
ajustes a serem firmados com a Companhia Imobiliária de Brasília;
XIV – as receitas da exploração comercial de eventos culturais;
XV – as receitas provenientes de aluguéis das lojas comerciais e de espaços imobiliários nas estações e terminais de
passageiros;
XVI – as receitas de recursos de publicidade e da locação de espaços físicos nas estações;
XVII – as receitas de recursos de publicidade em escadas rolantes e elevadores nas estações;
XVIII – as receitas provenientes da exploração de meios de comunicação para transmissão e divulgação de imagem e
som nas estações e trens;
XIX – as receitas de recursos de publicidade nos bilhetes magnéticos e cartões inteligentes de acesso ao METRÔ-DF;
XX – as receitas de recursos de publicidade nos trens, interna e externamente;
XXI – as receitas de recursos de publicidade nos túneis;
XXII – as receitas de recursos de publicidade nas vias metroviárias, cercas, alambrados, muros de contenção, e áreas de
servidão;
XXIII – as receitas de recursos de publicidade nas edificações das subestações retificadoras de superfície;
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XXIV – as receitas de recursos de publicidade nos viadutos do METRÔ-DF;
XXV – as receitas da exploração de estacionamentos;
XXVI – as receitas provenientes da exploração de infra-estrutura de telecomunicações e comunicação de dados própria
ou por terceiros, nos terrenos de sua propriedade, áreas de servidão, áreas lindeiras, vias metroviárias, túneis, dutos,
canaletas, estações, terminais e edificações administrativas, operacionais e de manutenção;
XXVII – as receitas provenientes de publicidade em veículos automotores fretados ou próprios.
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DEPENDÊNCIA FINANCEIRA
Atualmente, a dependência do METRÔ-DF em relação ao Governo do Distrito Federal se dá na orbita descrita no
quadro abaixo:

EVOLUÇÃO DA DEPENDÊNCIA DE RECURSOS DO TESOURO (VALORES EMPENHADOS) 2014 À 2021
*atualizado em novembro de 2021
CATEGORIA

CORRENTES

FONTE

2018

2019

2020

2021

67,73%

259.111.178

62,66%

218.472.236

52,21%

173.351.785

57,99%

213.383.568

57,02%

215.394.083

71,69%

287.662.834

68,11%

218.636.702

RECURSOS
PRÓPRIOS

36,04%

100.096.745

32,27%

123.433.475

37,34%

130.170.401

47,79%

158.691.472

42,01%

154.556.358

42,98%

162.330.213

28,31%

113.601.808

31,89%

102.366.691

277.721.426

382.544.653

348.642.637

332.043.257

367.939.926

377.724.296

401.264.642

321.003.393

RECURSOS
GDF

44,04%

58.300.542

48,93%

110.723.935

33,44%

62.766.876

20,48%

33.286.967

20,43%

36.489.490

10,33%

18.169.283

39,84%

71.913.428

39,58%

66.745.095

RECURSOS
PRÓPRIOS

55,96%

74.075.033

51,07%

115.573.158

66,56%

124.950.403

79,52%

129.273.312

79,57%

142.119.626

89,67%

157.764.693

60,16%

108.579.229

60,42%

101.872.279

132.375.575

226.297.093

187.717.279

162.560.279

178.609.116

175.933.976

180.492.657

168.617.374

RECURSOS
GDF

82,10%

119.324.139

94,97%

148.387.243

96,76%

155.705.361

82,64%

140.064.818

93,43%

176.894.078

97,74%

197.224.799

97,72%

215.749.407

99,68%

151.891.607

RECURSOS
PRÓPRIOS

17,90%

26.021.712

5,03%

7.860.317

3,24%

5.219.998

17,36%

29.418.160

6,57%

12.436.732

2,26%

4.565.520

2,28%

5.022.579

0,32%

494.412

145.345.851

156.247.560

160.925.359

169.482.978

189.330.810

201.790.319

220.771.986

152.386.019

RECURSOS
GDF

64,37%

182.009.404

68,22%

265.746.992

62,64%

220.465.821

53,83%

190.678.983

60,63%

238.433.852

58,33%

234.099.884

72,46%

300.623.030

67,75%

222.560.358

RECURSOS
PRÓPRIOS

35,63%

100.737.267

31,78%

123.792.671

37,36%

131.506.735

46,17%

163.523.152

39,37%

154.805.806

41,67%

167.224.072

27,54%

114.261.817

32,25%

105.938.769

TOTAL

GERAL

2017

177.624.681

TOTAL

INVESTIMENTOS

2016

63,96%

TOTAL

PESSOAL

2015

RECURSOS
GDF

TOTAL

CUSTEIO

2014

282.746.671

389.539.663

351.972.556

354.202.135

393.239.658

401.323.956

414.884.847

328.499.127

RECURSOS
GDF

64,10%

537.258.766

67,90%

783.969.348

62,65%

657.410.294

52,77%

537.382.553

58,91%

665.200.988

57,48%

664.888.049

71,95%

875.948.699

67,99%

659.833.762

RECURSOS
PRÓPRIOS

35,90%

300.930.757

32,10%

370.659.621

37,35%

391.847.537

47,23%

480.906.096

41,09%

463.918.522

42,52%

491.884.498

28,05%

341.465.433

32,01%

310.672.151

TOTAL

838.189.523

1.154.628.969

1.049.257.831

1.018.288.649

1.129.119.510

1.156.772.547

1.217.414.132

970.505.913

Tabela 5 - Evolução da Dependência de Recursos do Tesouro - 2014 a 2021
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ARRECADAÇÃO TARIFÁRIA E FLUXO DE PASSAGEIROS

O gráfico a seguir apresenta um comparativo da arrecadação tarifária entre os anos de 2019 e 2021.

Arrecadação tarifária até
outubro de 2021
R$189.193.035,00

R$110.162.560,00
R$92.729.605,00

2019

2020

2021

Gráfico 4 - Arrecadação Tarifária até outubro de 2021

Arrecadação tarifária 2021
R$189.193.035,00

2019

Como até o momento só se
tem os dados até outubro,
os dois últimos meses
foram considerados
extrapolando-se a média
mensal de janeiro a
outubro de 2021.

R$110.162.560,00

R$111.275.526,00

2020

2021

Gráfico 5 - Arrecadação Tarifária 2021

Observa-se tendência de recuperação da arrecadação tarifária. Essa recuperação ocorre de forma
tímida, porém, com o abrandamento da pandemia a tendência é a de os números terem aumentos
consideráveis em 2022.
22

Para se entender o movimento de recuperação da arrecadação, é importante a observação do Gráfico
6, que representa o Fluxo de Passageiros por mês em 2021.

Fluxo de Passageiros por mês
2021
2.487.906
2.107.611

2.041.626

2.410.388 2.370.303
2.195.863

1.987.633
2.017.215
1.834.163

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

2.076.277

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

Gráfico 6 - Fluxo de Passageiros por mês - 2021
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Mais detalhadamente, por meio da tabela a seguir, pode-se verificar o fluxo mensal de passageiros, em 2021
(até outubro), detalhado por estação.
ESTAÇÃO
Central
Galeria
102 Sul
106 Sul
108 Sul
110 Sul
112 Sul
114 Sul
Asa Sul
Shopping
Feira do Guará
Guará
Arniqueiras
Águas Claras
Concessionárias
Estrada Parque
Praça do Relógio
Centro
Metropolitano
Ceilândia Sul
Guariroba
Ceilândia Centro
Ceilândia Norte
Terminal Ceilândia
Taguatinga Sul
Furnas
Samambaia Sul
Terminal
Samambaia
TOTAL

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

TOTAL

292.851
72.889
34.470
14.890
22.384
10.492
29.200
43.979
50.828
180.832
37.236
112.246
152.780
136.682
65.650
15.477
127.865

293.562
68.329
34.377
14.147
21.635
10.909
29.145
42.509
49.214
167.487
35.516
107.810
150.766
136.298
64.128
14.833
123.874

247.423
71.720
32.974
14.384
21.847
11.551
30.520
42.912
56.014
153.325
32.391
112.378
150.051
137.062
66.201
18.443
117.362

235.898
60.889
28.621
12.542
20.548
10.552
26.782
40.568
47.199
149.546
34.057
102.641
140.354
130.095
59.831
13.082
106.246

257.818
68.507
30.809
14.137
19.470
11.723
27.694
42.782
48.201
167.789
38.837
113.710
152.717
142.190
64.555
16.208
116.136

258.906
70.575
31.946
13.480
20.971
12.078
27.519
42.483
49.441
174.002
39.196
116.941
160.067
149.579
66.638
17.227
116.270

269.906
74.373
32.506
15.908
20.347
12.466
27.865
42.319
53.704
191.438
41.655
124.447
170.012
158.315
69.991
17.734
123.120

313.218
86.437
39.212
18.193
24.574
14.089
30.746
49.580
62.386
200.908
45.848
133.285
185.824
177.494
76.333
18.586
135.411

285.758
83.755
40.875
19.861
26.554
13.607
31.301
47.425
59.006
194.817
44.531
127.049
184.560
177.077
81.941
17.704
131.488

295.238
83.141
43.545
21.018
26.444
13.545
34.574
51.603
61.318
207.718
48.248
136.699
190.546
181.344
82.394
17.582
139.058

2.750.578
740.615
349.335
158.560
224.774
121.012
295.346
446.160
537.311
1.787.862
397.515
1.187.206
1.637.677
1.526.136
697.662
166.876
1.236.830

46.235

45.459

44.231

39.772

44.763

59.879

72.695

80.875

79.864

80.024

593.797

47.774
35.044
122.639
42.735
118.459
48.352
83.971
56.347

45.389
34.432
114.493
41.117
113.196
45.979
81.648
53.379

44.856
31.538
113.498
42.449
115.585
46.993
77.885
54.139

42.230
30.493
108.366
40.247
102.153
43.847
69.999
49.642

47.888
35.807
117.986
43.859
112.753
49.374
75.043
56.426

49.660
34.487
121.403
43.498
113.737
49.620
78.288
58.168

48.430
38.584
127.318
46.076
121.701
51.125
78.597
58.560

57.086
42.394
133.968
48.853
128.842
59.819
66.446
65.495

53.416
44.474
134.605
49.333
126.771
56.594
74.103
65.685

57.893
46.475
140.400
52.005
134.242
59.893
92.929
69.786

494.622
373.728
1.234.676
450.172
1.187.439
511.596
778.909
587.627

105.304

101.995

99.901

87.963

100.033

100.218

106.671

114.486

118.149

120.244

1.054.964

2.107.611

2.041.626

1.987.633

1.834.163

2.017.215

2.076.277

2.195.863 2.410.388 2.370.303 2.487.906 21.528.985

Tabela 6 - Fluxo de Passageiros por Estação - 2021
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Observa-se que o total de passageiros transportados em 2021 (até outubro) foi 21.528.985 pessoas. No mesmo
período, em 2020, o número foi de 19.659.0247 passageiros. Houve um aumento de 9,5%, tendo como principal fator o
abrandamento da pandemia.
O Gráfico 5, a seguir, apresenta o fluxo de passageiros por estação em 2021. Por meio dele, fica claro quais as
estações mais movimentadas.

Fluxo de Passageiros por Estação
2021
110 Sul
106 Sul
Estrada Parque
108 Sul
112 Sul
102 Sul
Guariroba
Feira do Guará
114 Sul
Ceilândia Norte
Ceilândia Sul
Taguatinga Sul
Asa Sul
Samambaia Sul
Centro Metropolitano
Concessionárias
Galeria
Furnas
Terminal Samambaia
Guará
Terminal Ceilândia
Ceilândia Centro
Praça do Relógio
Águas Claras
Arniqueiras
Shopping
Central

121.012
158.560
166.876
224.774
295.346
349.335
373.728
397.515
446.160
450.172
494.622
511.596
537.311
587.627
593.797
697.662
740.615
778.909
1.054.964
1.187.206
1.187.439
1.234.676
1.236.830
1.526.136
1.637.677
1.787.862
2.750.578

Gráfico 7 - Fluxo de Passageiros por Estação - 2021
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ARRECADAÇÃO EXTRATARIFÁRIA

Discorre-se sobre a evolução da captação de negócios durante 2021, um ano atípico por conta da
pandemia do COVID-19.
A cessão de espaços comerciais nas estações do METRÔ-DF é realizada tendo por base Regulamento
que dispõe sobre as regras para exploração dos espaços, tais como:


Ações Comerciais – panfletagens, samplings, fotografias, filmagens, flash mobs, performances,
entre outros;



Eventos e Feiras - realização de feiras e eventos;



Máquinas Dispensadoras – instalação de máquinas dispensadoras de produtos (snacks,
refrigerantes, entre outros);



Projetos Especiais - vitrines, mock ups, totens, entre outros;



Publicidades – em trens e estações de metrô, sendo estáticas e digitais;



Quiosques e Stands – instalação de quiosques e stands;



Terminais bancários – máquinas de autoatendimento bancário;



Lojas - cessão de espaço físico para exploração comercial e prestação de serviços ;



Exploração de mídia - espaços físicos para exploração de mídia através do sistema de
veiculação de informações via monitores multimídia nas estações e nos trens.
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Em seguida, evidencia-se a arrecadação extratarifária nos três últimos anos.

Arrecadação Extratarifária
2021
Para 2021, considerou-se
no cálculo valores
previstos para nov. e dez.
R$5.254.809,55
R$4.566.982,00
R$3.919.015,08

2019

2020

2021

Gráfico 8 - Arrecadação Extratarifária

Houve queda na arrecadação extratarifária no período de janeiro a outubro de 2021, sendo um dos
reflexos da pandemia da Covid-19, que afetou diretamente o comércio e o mercado publicitário de forma
geral. Além das medidas restritivas, necessárias para o enfrentamento da pandemia e que paralisaram o
comércio e restringiram a circulação de pessoas, houve também o Decreto Nº 41.828, de 24 de fevereiro de
2021, que suspendeu a cobrança do pagamento de preço público dos permissionários que ocupam ou usam
área pública do Distrito Federal para o exercício de atividade econômica, de 25 de Fevereiro de 2021 até 30 de
junho de 2021. Tal decisão levou a um considerável aumento da taxa de inadimplência dos permissionários de
quiosques.
Importante destacar também o trabalho que vem sendo realizado com o intuito de expandir a
exploração comercial por meio da inclusão de novos produtos na Tabela de Valores do Regulamento para
Exploração dos Espaços Físicos. A exemplo disso, tem-se a inclusão dos Lockers (armários inteligentes
automatizados que enviam e recebem encomendas) e de Mídias Digitais na referida tabela, como novos
produtos.
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Houve ainda realizações em relação às lojas presentes nas estações e aos terminais bancários, mesmo
em contexto de pandemia. Devido aos esforços, esse ano foi assinado o Termo de Cessão de Uso
002/2021 junto a CAESB para a ocupação das lojas 01 a 05 do Eixo W da Estação 114 Sul do METRÔ-DF,
destaca-se também as ocupações das lojas 01 a 05 do Eixo W da Estação 102 Sul do METRÔ-DF junto
a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SMDF com a assinatura do Termo de Cessão de Uso
nº 001/2021.
Somado-se a isso, prorrogou-se o contrato nº 007/2015, cujo objeto é a Concessão de uso de espaços
físicos, mediante remuneração e encargos, para instalação de máquinas de autoatendimento nas estações do
METRÔ-DF.
Outra ação importante é a parceria entre o METRÔ-DF e a Brasal Refrigerantes, que desde 2019 realiza o
projeto Caravana de Natal da Coca Cola nos meses de novembro e dezembro, período no qual ocorrem ações
de interação direta com os usuários nas Estações e Trens, além do envelopamento de quatro vagões e
colocação de luzes de Led nos mesmos. O projeto atrai vários usuários, visto que nessas ações há a
participação do Papai Noel e Noeletes interagindo diretamente com os passageiros, além da grande
divulgação da marca METRÔ-DF nas Redes Sociais.

ANÁLISE FINANCEIRA
A perspectiva para o ano 2022 é seguir o cenário atual em relação as despesas correntes, exigindo
gestão da Companhia em relação ao planejamento e a priorização do gasto, destacando a tendência de
aumento do IPCA que pode afetar os reajustes de contratos e consequentemente demandar mais recursos
públicos.
Sob a perspectiva dos investimentos, estes tendem a alcançar maior vulto em termos de execução,
uma vez que no Processo SEI Nº 00097-00010837/2021-87, que trata da elaboração do PLOA, demonstra-se
crédito orçamentário de R$ 93,4 milhões, de Fonte 232, para atender a Ampliação e Modernização do
Sistema.
Nesse mesmo sentido positivo tem-se um cenário promissor ao aumento da capacidade de
arrecadação, em decorrência da vacinação em massa da população, que aos poucos retorna ao trabalho
presencial, necessitando do transporte metroferroviário para se locomover.
Contudo, contrapondo essa tendência, pode haver a repetição do cenário de 2020/2021, caso
realmente retornem os casos da COVID-19, com a mutação do vírus e a repercussão da variante Ômicron.
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Ainda em 2022, haverá o período eleitoral que demanda dos gestores atenção às normas e restrições
imposta pela legislação eleitoral acerca dos gastos públicos.

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Destaca-se no METRÔ-DF a preocupação com a melhoria contínua, inovação e sustentabilidade. Entre
as ações concernentes à sustentabilidade e inovação, citam-se:

SUSTENTABILIDADE
Política de Sustentabilidade: elaboração da Política, a qual estabelece diretrizes relacionadas ao tema.
Campanha “Sem Copos”: objetivou reduzir ao máximo o uso dos copos, já biodegradáveis, mas ainda
descartáveis.
Realização de eventos e exposições relacionadas à disseminação cultural, educativa e ambiental: exposição
de cartazes de filmes das edições anteriores do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro; Identidades do
Quadrado – Edição Especial 50 anos da Ceilândia (com homenagem à cidade mostrando sua história,
costumes e hábitos locais por meio de personagens expressivos do cotidiano da RA); Festival Internacional de
Fotografia (exposição de 126 fotografias dos vencedores da edição anterior); Despertando a Sociedade para a
Saúde do Cérebro (evento com o propósito de conscientizar a população acerca da Demência); Exposição “Ô
Culpa” (exposição do fotógrafo paulista Rodrigo Koraicho); Projeto Europereadr (plataforma digital lançada,
em conjunto, pelos países membros da União Europeia, visando ampliar e facilitar o acesso da literatura ao
maior número possível de pessoas); Doação de painel – Embaixada de Israel (doação de painel em
grafite produzido por artista local).
Projeto Guarda Chuva Compartilhado: empréstimo de guarda-chuvas aos usuários, expondo-os em lugares
estratégicos, onde a pessoa possa se beneficiar ao sair da estação em dias com chuva, auxiliando-a em seguir
confortavelmente o seu caminho ao deixar o sistema metroviário.
Campanha Novembro Azul (Diabetes): divulgação voltada para educação em saúde, informando sobre
Diabetes na Estação Guará.
Campanha do Agasalho 2021: doação de uniformes e acessórios descaracterizados, inservíveis ao METRÔDF.
Ampliação do Recolhimento de lixo eletrônico: instalação de um contêiner para o recebimento desse
material no Complexo Administrativo e Operacional do Metrô.
INOVAÇÃO
Modernização do parque tecnológico de bilhetagem: modernização dos equipamentos e sistemas de
bilhetagem para garantir a segurança da arrecadação tarifária, integração total com os outros modais e
migração para o Bilhete Único, além da implantação do Qr Code, expansão de postos de vendas e novos
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métodos e plataformas de comercialização. Ao final do projeto, todas as estações do METRÔ-DF estarão
integradas ao Sistema de Bilhetagem Automático do GDF (SBA).
Participação do DF Inovador: o projeto tem o objetivo de promover a inovação e a transformação digital de
empresas e organizações do Distrito Federal e RIDE, além do desenvolvimento de talentos conectados à
nova economia digital.
Programa de Desenvolvimento de Gestores: o referido programa tem como objetivo desenvolver
conhecimentos, habilidades e atitudes para profissionalização de gestores ou empregados que pretendam
exercer funções de liderança na Companhia.
Implementação de painel de chegada dos trens nas estações: desenvolvimento de algoritmo responsável
pelo cálculo do tempo de chegada dos trens nas estações e instalação dos respectivos painéis nas estações
do METRÔ-DF.
Tabela 7 - Inovação e Sustentabilidade

Demais ações e detalhamentos podem ser observados no Plano de Sustentabilidade da Companhia.
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

A seguir, apresenta-se a identidade organizacional da Companhia, reformulada em 2021.

MISSÃO
Promover soluções
em mobilidade
urbana de maneira
eficiente buscando
sustentabilidade
econômica e
socioambiental

VISÃO
Ser referência em
mobilidade urbana
reconhecida pela
qualidade dos
serviços prestados e
relacionamento com
a sociedade

VALORES
- Responsabilidade
Socioambiental
- Excelência técnicooperacional
- Transparência

Figura 7 - Identidade Organizacional

GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO DE RISCOS

A Área de Governança e Controle Interno informa que anualmente realiza o Plano Anual de
Governança que dá origem ao Relatório de Governança do METRÔ-DF com medição dos indicadores sobre a
implantação das boas práticas de governança e temas correlatos na Companhia.

A nova área de governança da Companhia deu andamento em seus trabalhos e cumpriu a maior parte
das metas planejadas para 2021.
Entre elas, destacam-se:


Revisão do Plano Estratégico: revisou-se o Plano Estratégico do METRÔ-DF adequando-o à
metodologia utilizada pelo GDF (junção da metodologia OKR com a MWB) e se estabeleceu
novos parâmetros. O novo Plano tem vigência de 2021 a 2025. Esse já foi monitorado e seu
último monitoramento ocorreu no terceiro trimestre de 2021, observando-se os seguintes
resultados:
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Métrica

Objetivo

Meta

Resultado Parcial
(até outubro)

Passageiros transportados
(média mensal)

Apurar a quantidade efetiva de
passageiros transportados por mês no
METRÔ-DF.

1.957.000

Média de 2.115.675
passageiros transportados por
mês

Sustentabilidade
Estratégica

Medido pela média aritmética do
somatório da execução das iniciativas
estratégicas ligadas à sustentabilidade.

0,2

0,12

Clima Organizacional

Obter um retrato do clima
organizacional, identificando possíveis
problemas e possibilidades de melhoria,
tendo como foco o aspecto
“recompensa”.

2,5

Não foi medido até o presente
momento. Pesquisa em
elaboração.

Absenteísmo

Avaliar a quantidade de ausências ao
trabalho.

3,92%

4,10%

Horas de treinamento por
empregado

Medir a carga horária anual de
treinamento por empregado.

2,46

0,86

Satisfação do Usuário

Avaliar a imagem do METRÔ-DF perante
o usuário.

80%

Não foi medido até o presente
momento. Processo de
contratação da empresa para
aplicação da pesquisa em
andamento.

Cultura Organizacional

Mensurar o grau de maturidade
organizacional.

2,5

Não foi medido até o presente
momento. Pesquisa em
elaboração.

Sustentabilidade Financeira

Mensurar a relação entre a receita
gerada e o gasto incorrido para a
geração dessa receita.

33%

34%

46
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0,54%

0,81%

97%

97%

Número de Ocorrências
que Causam Interrupção no
Sistema

Nível de Indisponibilidade
da Operação

Regularidade

Medir o quantitativo de ocorrências que
implicaram em paralisação na prestação
de serviço ou atrasos superiores a 15
minutos nos horários de pico e de 20
minutos nos demais horários (quanto
menor, melhor).
Medir o nível de indisponibilidade da
operação de trens devido a paralisações
provocadas por ocorrências que gerem
atrasos superiores a 20 minutos (quanto
menor, melhor).
Medir a regularidade na prestação do
serviço de transporte, por meio da
relação entre o planejado e o
executado.

Tabela 8 - Monitoramento da Estratégia



Monitoramento da Estratégia: o monitoramento da estratégia foi iniciado em conformidade
com o Programa de Governança, executando-se por meio de Reuniões de Avaliação TáticoOperacionais (RATO), as quais ocorrem de 3 (três) em 3 (três) meses junto aos
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superintendentes e diretores da Companhia e Reuniões de Avaliação Estratégica (RAE),
envolvendo os diretores e conselheiros. Essas reuniões têm como resultado a produção de
relatórios de monitoramento da estratégia, por meio dos quais os gestores podem ter clareza
do desempenho da empresa e corrigir os rumos, caso necessário. Nelas são monitorados todos
os principais instrumentos de planejamento estratégico da empresa: Plano Estratégico, Plano
de Negócios, Acordo de Resultados, Plano Plurianual, Plano Diretor de Transporte Sobre
Trilhos, Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF, entre
outros.
Relatório de Governança: evidencia medições respeito da efetividade das ações
implementadas, dentro do exercício, a respeito de gestão de riscos, compliance e integridade,
bem como o aprimoramento de regramentos, políticas e boas práticas de governança dispostas
na Lei nº 13.303/2016 e normativos de orientação como aqueles descritos pelo IBGC. Essas
práticas resultaram em atividades desenvolvidas junto à Diretoria Colegiada e ao Conselho de
Administração como a criação do Comitê de Governança, avaliação de desempenho dos
administradores, formulação de declarações/formulários e reuniões de nivelamento
estratégico com os administradores.
Formulário do Apetite ao Risco: esse passou a ser cobrado em todos os processos que
possuam deliberação dos órgãos colegiados da Companhia.
Matrizes de risco: elaboração de matrizes de risco de contratação, de fluxo de caixa e de
exploração e cessão de espaços físicos.
Implementação de controles internos: os controles internos vêm sendo implementados sob
análise processual, com direcionamento dos administradores, consequências dos riscos
identificados, recomendações de auditoria e mapeamento de processos.
Mapeamento de processos: iniciou-se no Gabinete da Presidência do METRÔ-DF, por meio da
Gerência Parlamentar, após a aprovação da metodologia pelo Conselho de Administração,
método que servirá de parâmetro para replicar em todas as Diretorias com a indicação e
priorização de atividades e processos por cada Diretor.

Ressalta-se que, no âmbito da ética e integridade, a Gerência de Compliance e Integridade com a
atuação de orientar as unidades administrativas da Companhia com a implantação dos controles internos,
quando necessários, averigua a prevenção sobre as ações de integridade com o apoio da Comissão de Ética da
Empresa, Correição e Ouvidoria. Agir de forma preventiva com a execução das atividades voltadas à
efetivação do Programa de Compliance e Integridade visa evitar que o Código de Conduta e o Código de Ética
sejam descumpridos e os canais de denuncia sejam efetivos a afastar ocorrências que impliquem prejuízos à
Companhia.
Por fim, de forma bem resumida, as atividades de governança vêm avançando dentro da Companhia,
com o que se pretende impactar em mudança de cultura e em um ambiente favorável de trabalho junto ao
público interno e externo.

33

AVALIAÇÃO DAS INICIATIVAS METAS DO PLANO DE NEGÓCIOS DE 2021

Os quadros-resumo abaixo apresentam a avaliação das ações/projetos elencados no Plano de
Negócios de 2021 com a respectiva atualização de andamento.

INICIATIVAS “CONCLUÍDAS” DO PLANO DE NEGÓCIO DE 2021
NOME
DETALHAMENTO
META PARA 2021
O sistema de radiotelefonia é responsável pela
comunicação operacional entre agentes de estação,
pilotos, seguranças.

Receber os serviços: elaboração de projetos
executivos, projetos as-built, fornecimento,
implantação, testes e comissionamento da
modernização do sistema de radiotelefonia
da linha 1 do METRÔ-DF cujo prazo final
está previsto para 18/03/2021.

Modernização do Sistema de Sonorização

Está ligado às informações sonoras prestadas aos
usuários nas plataformas.

Receber o relatório final da gestão.
Documentações revisadas e normas técnica
sob domínio da Diretoria de Operação e
Manutenção (00097-00001834/2021-52 doc. 55817629).

Construção de estacionamento na Estação
Estrada Parque

Construção de estacionamento no lote da Estação 19 Estrada Parque, do lado Sul (Águas Claras) e
urbanização geral do lote visando atender as previsões
legais para atendimento prioritário às pessoas com
deficiência física, idosos, gestantes e lactantes
acompanhadas de crianças de colo, assim como para a
promoção da acessibilidade, dispostas
na Legislação vigente.

Licitar obra

Modernização da Radiotelefonia

Tabela 9 - Iniciativas “Concluídas” do Plano de Negócios de 2021
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INICIATIVAS “EM ANDAMENTO” DO PLANO DE NEGÓCIO DE 2021
NOME

DETALHAMENTO

META PARA
2021

Modernização e
atualização do parque
tecnológico de Bilhetagem

Modernizar equipamentos e
sistemas de bilhetagem, para
garantir a segurança da
arrecadação tarifária, integração
total com os outros modais e
migração para o Bilhete Único,
além da implantação do Qr
code, expansão de postos de
vendas e novos métodos e
plataformas de comercialização.

Finalizar até 12/21
a instalação de 80
validadores V6, nos
bloqueios de
entrada das
estações
operacionais.

Implementação de Plano
de Demissão Voluntária -

O Plano de Demissão Voluntária
proporcionará o desligamento
dos empregados que desejem
aderir ao mesmo desde que se
encaixem nas regras do Plano.
Essa previsão atende ao
disposto no processo 0009700002094/2020-91 e exigências

PDV

Implementar PDV

SITUAÇÃO
ATUAL

JUSTIFICATIVA

INICIATIVA
MANTIDA
PARA 2022?

50%

Após uma atualização da
versão do software de
controle dos validadores,
foram detectados alguns
erros. Aguardando
correção da falha, para a
continuidade da
instalação dos demais
validadores.

Iniciativa
ampliada para
2022

Processo de
revisão

O plano se encontra
elaborado e em fase de
aprovação pela
administração da
Companhia.

SIM

95%

O contrato se encontra
em operação assistida
com prazo de vigência
até março de 2022.
Houve prorrogação de
prazo devido a atrasos
decorrentes de
rompimento da fibra
ótica e sugestão
melhoramento do
sistema com o
fornecimento de novos
equipamentos bancados
pela empresa contratada
para atender a solução.

SIM

SIM

SIM

do Decreto nº 40.333/2020.

Receber
os equipamentos
com montagem e
instalação para
modernização do
sistema de
transmissão de
dados da linha 1 do
METRÔ-DF até
22/07/2021 (prazo
de vigência).

Modernização do Sistema
de Transmissão de Dados

Trata da comunicação entre as
estações, subestações
retificadoras, pátios, Centro de
Controle Operacional e
Complexo Administrativo e
Operacional.

Modernização do sistema
de energia

Expansão e Modernização da
Linha 1 do METRÔ-DF",
contemplada no PAC Mobilidade
Grandes Cidades do Governo
Federal, junto ao Ministério do
Desenvolvimento Regional.

Licitar

80%

A licitação se encontra
em andamento. A
abertura das propostas
está prevista para o dia
janeiro de 2022.

Implementação de
acessibilidade nas 27
estações atualmente
operantes

Contratação de empresa para
execução de obras de
acessibilidade para pessoas com
deficiência.

Licitar

60%

Finalizando documentos
para licitação.

Implantação do
Subsistema CFTV - Estação
106 Sul, 110 SUL e EPQ

Implantação do sistema de
segurança.

Licitar

60%

Expansão Samambaia

3,8 km: 2 estações, 1 subestação
de energia, 3 viadutos e 4
passarelas.

Licitar obra.

80%

Preparando os projetos
de licitação
Fechando
projetos e aguardando a
liberação do recurso
orçamentário.

SIM

SIM

Tabela 10 - Iniciativas “Em Andamento” do Plano de Negócios de 2021
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INICIATIVAS “NÃO INICIADAS” DO PLANO DE NEGÓCIO DE 2021
NOME

Modernização de
Sinalização e Controle
(CCO)

Expansão da Linha 1 Ceilândia e Asa Norte

DETALHAMENTO

Melhoria no sistema de sinalização.

Obras Civis da Expansão da Linha 1 do
METRÔ-DF para Ceilândia e Asa Norte.

META PARA
2021

Elaboração de
projeto
complementar.

Licitar a
contratação de
empresa para a
elaboração de
projetos
complementares.

SITUAÇÃO
ATUAL

JUSTIFICATIVA

INICIATIVA
MANTIDA
PARA 2022?

Não iniciado

Não houve
disponibilidade de
recursos
financeiros para o
andamento da
iniciativa. Além
disso, devido ao
alto dispêndio que
seria necessário
para a execução,
não foi possível
efetuar realocações
que possibilitassem
a execução.

SIM

Não iniciado

Não houve
disponibilidade de
recursos
financeiros para o
andamento da
iniciativa. Há a
necessidade prévia
de atendimento a
determinações do
Acórdão
1992/2016 do –
TCU – Plenário, que
determinou à
Companhia a
realização de
detalhamento dos
projetos estruturais
e realização de
novas investigações
geológicogeotécnicas,
visando ter maior
precisão dos
quantitativos a
serem utilizados
nas obras. Para
tanto, será
necessário
contratação de
empresa
especializada.

NÃO

Tabela 11 - Iniciativas "Não Iniciadas" do Plano de Negócios de 2021

A pandemia impactou diretamente no grau de execução das iniciativas planejadas para 2021, devido à
necessidade de alocação de recursos para o seu combate, assim como, devido às restrições provocadas pelo COVID-19.
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INICIATIVAS E METAS PARA 2022

Para 2022, o METRÔ-DF tem previsto dar continuidade às ações que constam em amarelo
(proveniente do Plano de Negócios de 2021) e iniciar novas iniciativas que constam em azul.

INICIATIVAS PARA 2022

DETALHAMENTO

METAS PARA 2022
Migração e integração total do METRÔDF ao Sistema de Bilhetagem
Automático do GDF.

Modernização e atualização do
parque tecnológico de
Bilhetagem

Modernizar equipamentos e sistemas de bilhetagem, para garantir a segurança da
arrecadação tarifária, integração total com os outros modais e migração para o
Bilhete Único, além da implantação do Qr code, expansão de postos de vendas e
novos métodos e plataformas de comercialização.

Implantação da venda de QR Cod (SBA)
em todas as estações operacionais, em
substituição ao cartão unitário do
METRÔ-DF (SBE).
Aquisição de 43 novos bloqueios
aumentando a capacidade das linhas de
bloqueios das estações operacionais.
Implantação
da
possibilidade
de pagamento de viagens por meio de
tecnologia EMV.
2

Implantação de módulo nas POS
(Ponto de Vendas).
3

Construção de estacionamento
na Estação Estrada Parque

Construção de estacionamento no lote da Estação 19 - Estrada Parque, do lado Sul
(Águas Claras) e urbanização geral do lote visando atender as previsões legais para
atendimento prioritário às pessoas com deficiência física, idosos, gestantes e
lactantes acompanhadas de crianças de colo, assim como para a promoção da
acessibilidade, dispostas na Legislação vigente.

Executar e finalizar a obra.

Modernização da Linha 1 do METRÔ-DF", contemplada no PAC Mobilidade
Grandes Cidades do Governo Federal, junto ao Ministério do Desenvolvimento
Regional.

Contratar e iniciar obra.

Ampliação da Linha 1 do Metrô DF

Expansão Linha 1 - Trecho Samambaia contemplada no PAC Mobilidade Grandes
Cidades do Governo Federal, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

Licitar, contratar e iniciar obra.

Implementação de acessibilidade
nas 27 estações atualmente
operantes

Contratação de empresa para execução de obras de acessibilidade para pessoas
com deficiência.

Licitar, contratar e iniciar/finalizar obra.

Melhoria no sistema de sinalização.

Elaboração de projeto complementar.

Modernização do sistema de
energia

Modernização de Sinalização e
Controle (CCO)

2

O EMV é um padrão de especificações para pagamentos com cartões inteligentes com chip (Contactless). O padrão EMV abre portas para o pagamento com
cartões de crédito e débito diretamente no bloqueio, sem a necessidade do usuário passar pela bilheteria, uma vez, que se poderá utilizar o cartão de crédito ou
débito diretamente no bloqueio.
3

A implantação de módulo nas POS (Ponto de Vendas) visa possibilitar o pagamento das viagens carregadas nos cartões do SBA, na bilheteria, por meio do cartão
de crédito ou débito, que, atualmente, só pode ser realizado por pagamento em dinheiro. Dessa forma, o usuário poderá realizar o pagamento por meio do cartão
de crédito ou débito, nas cargas do cartão cidadão.
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Implantação do Subsistema CFTV
- Estação 106 Sul, 110 SUL e EPQ

Modernização do Sistema de
Transmissão de Dados

Implementação de Plano de
Demissão Voluntária - PDV

Implantação do sistema de segurança.

Licitar, contratar e iniciar obra.

Melhoria no sistema que se encontra desatualizado.

Receber os equipamentos com
montagem e instalação para
modernização do sistema de
transmissão de dados da linha 1 do
METRÔ-DF até 22/03/2022 (prazo de
vigência do contrato).

O Plano de Demissão Voluntária proporcionará o desligamento dos empregados
que desejem aderir ao mesmo desde que se encaixem nas regras do Plano. Essa
previsão atende ao disposto no processo 00097-00002094/2020-91 e exigências do

Implementar o PDV.

Decreto nº 40.333/2020.
Aquisição e Instalação de
Suporte para Bicicletas
Reforma de Bilheterias

Paraciclos metálicos a serem instalados nas Estações da linha 1 do METRÔ-DF.

Licitar, contratar e iniciar/finalizar obra.

Reforma das Bilheterias das estações da Linha 1 do METRÔ-DF.

Licitar, contratar e iniciar/finalizar obra.

Tabela 12 - Iniciativas e Metas para 2022

O acompanhamento da execução das INICIATIVAS será realizado trimestralmente e será mensurado
por meio do indicador “Taxa de Cumprimento das Iniciativas 2022”, medido por meio da seguinte fórmula:

∑ das iniciativas concluídas/Total de iniciativas x 100
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ANEXO I – PLANO DE AQUISIÇÕES

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Plano de Aquisições e Contratações é fruto do esforço de melhoria da gestão do processo de
contratação e visa suprir a Alta Gestão de mecanismo de planejamento que possibilite melhor
conhecimento das necessidades anuais de contratações da Companhia, bem como possibilitar maior
transparência institucional e gestão de riscos.
Cabe destacar que esta ação está restrita às aquisições de bens e contratações de serviços sujeitos ao
procedimento expostos no Regulamento Interno de Licitação e Contratos do METRÔ-DF – RILC.
O planejamento das aquisições e contratações é uma construção na qual as unidades organizacionais
envolvidas irão aprimorar, a cada ciclo, sua capacidade de antecipar as soluções demandadas pela
Administração, inserindo-as no fluxo do processo de licitação de forma tempestiva.
O Plano de Aquisições e Contratações contribui para a racionalização da gestão do processo de
licitação, para fomentar a integração das unidades envolvidas neste processo organizacional e o
fortalecimento das ações de planejamento da fase interna da licitação.
Os entendimentos e conceitos utilizados na elaboração do Plano de Aquisições e Contratações
correspondem aos encontrados na legislação que regulamenta os procedimentos de licitações e contratos
administrativos aplicados a empresas públicas e sociedades de economia mista, em especial a Lei nº
13.303, de 30 de junho de 2016, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e o Estatuto Social.

METODOLOGIA E PRESSUPOSTOS

O Plano de Aquisição visa possibilitar o planejamento e a organização das aquisições pleiteadas pela
instituição. O plano está disposto no Estatuto Social e Regulamento Interno de Licitações e Contratos –
RILC, devendo, então, ser observado com atenção pelos gestores de contrato e colaboradores.
O Plano de Aquisição é um instrumento dinâmico, que se modela frente à conveniência e
oportunidade do órgão, podendo, assim, sofrer alterações e/ou ajustes a qualquer momento.
Este instrumento deve seguir de forma aderente a Lei Orçamentária em vigor, flutuando
conjuntamente com possíveis créditos adicionais autorizados e/ou operações de créditos e demais
alterações, tais como contingenciamentos.
A previsão do item no plano de aquisição não garante a viabilidade, devendo a área demandante
efetivar a consulta prévia junto a Diretoria Financeira acerca da disponibilidade orçamentária e financeira,
visto a característica dinâmica do orçamento.
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MONITORAMENTO

O monitoramento dos dados coletados e compilados nesse instrumento ocorrerá de forma contínua
visando a correção de possíveis desvios e atualização frente a fatos supervenientes.

DISPOSIÇÕES FINAIS REFERENTES AO PLANO DE AQUISIÇÕES
Os objetos que tratam esse plano de aquisição devem ser de amplo conhecimento dos colaboradores
e deve ser utilizado como instrumento balizador.
Os valores apresentados para os itens são estimativos, podendo sofrer ajustes para melhor
adequação aos recursos orçamentários e mercadológicos presentes no momento da abertura do processo
administrativo, visando a realização do procedimento licitatório.
Busca-se com a elaboração do presente Plano de Aquisição uma melhoria contínua no planejamento
orçamentário e das aquisições. A qualquer momento, as áreas demandantes poderão solicitar atualização
do plano, conforme oportunidade e conveniência.
Em conformidade com as informações prestadas pelas diretorias, buscou-se apresentá-las nos
cabeçalhos das planilhas abaixo.
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PRIORIDADE

2022

Qual impacto
nas funções
PRINCIPAIS da
sua unidade
se não for
atendida a
demanda nos
meses
marcados
anteriormente

Qual a
prioridade
dessa compra
para sua
unidade

1 = não param

1 = baixa

2 = param em
mais de 6
meses

2 = média

3 = param em
3 até 6 meses

3 = média-alta

4 = para em 1
até 3 meses

4 = alta

Manutenção

5 = para em
menos de 1
mês

5 = altíssima

Manutenção do equipamento de ar condicionado

5

5

5

5

Manutenção dos elevadores

5

5

5

5

Reposição e manutenção dos bloqueios

2

4

4

4

Manutenção do parque elétrico. Evitar falta de energia por
desgaste e evitar solução de continuidade da operação dos
trens

2

5

5

5

Para reposição de cabos danificados para melhoria da
confiabilidade do sistema.

2

5

5

5

33.90.30 Material de
Consumo

Polo Clima Inst. e Manut. de
Ar Condicionados Ltda Contrato nº 014/2017

12 meses

33.90.30 Material de
Consumo

Manutenção de Elevadores Peças

12 meses

33.90.30 Material de
Consumo

Amortecedores – Bloqueios
ASCOM

30

33.90.30 Material de
Consumo

Aquisição de baterias para
sistema de energia 6 bancos
2V 150Ah/10h (348
elementos) e 21 bancos 2V
100Ah/10h (58 elementos) =
27 bancos (1566 elementos).

27 bancos

33.90.30 Material de
Consumo

Aquisição de cabos de
alimentação de CMV

3.000 m

R$70.249,79

R$1.755.192,63

R$42.430,00

R$1.139.689,12

R$69.704,95

GRAVIDADE

A falta desse item afetará: de 1 (afeta
pouco) até 5 (afeta gravemente)
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Outros

Tecnologia

Obra

Pessoal

Em branco caso não afete

Área Administrativa

DEZEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

SETEMBRO

JULHO

AGOSTO

JUNHO

Deve demonstrar a necessidade da aquisição (objetivos,
impactos positivos e resultado esperado)

MAIO

Valor estimado

CRITICIDADE

ABRIL

Quantidade

CRONOGRAMA

MARÇO

Preencher o detalhamento
do programa de trabalho
com os itens a serem
adquiridos no ano de 2021

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

JANEIRO

Nome e
código do
PROGRAMA
DE TRABALHO
conforme a
LOA

DETALHAMENTO

FEVEREIRO

GRUPO

Operação

DOM – Diretoria de Operação e Manutenção
VALOR
ESTIMADO

33.90.30 Material de
Consumo

Aquisição de cabos flexíveis
de 240 e 400 mm² e
blindados de 120 e 240 mm²

2.500 m

R$79.967,20

Para reposição de cabos danificados para melhoria da
confiabilidade do sistema.

33.90.30 Material de
Consumo

Aquisição de Componentes
Sobressalentes - Juntas
Isolantes Coladas (JIC) de 45º
ou 135º

7

R$59.292,74

Manutenção do sistema metroviário evitando falta trens por
desgaste e evitar solução de continuidade da operação dos
trens, melhorando a prestação de serviços aos usuários

3

5

4

5

33.90.30 Material de
Consumo

Aquisição de Componentes
Sobressalentes - Placas esp.
de deslizamento em roletes
p/ os jacarés movéis dos
AMV's UIC-60.

24

R$317.400,00

Necessidade de substituição de equipamentos em final de vida
útil e formação de estoque para casos de emergência.

3

5

4

5

33.90.30 Material de
Consumo

Aquisição de Paletes de
Madeira

850

R$35.424,60

Auxiliar e melhorar os fluxos operacionais da Manutenção.

1

3

33.90.30 Material de
Consumo

Aquisição de peças MSP

69

R$5.750.000,00

Reposição de peças não disponíveis no mercado para criação de
estoque.

4

5

5

5

33.90.30 Material de
Consumo

Aquisição de Sobressalentes
ATO

TABELA 6

R$1.070.320,32

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

4

5

5

5

33.90.30 Material de
Consumo

Aquisição de Sobressalentes
S2000

TABELA 7

R$6.463.994,16

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

4

5

5

5

33.90.30 Material de
Consumo

Baterias de sinalização VRLA

916

Substituição de equipamentos em final de vida útil.

4

5

5

5

33.90.30 Material de
Consumo

Dormentes de madeira

850

R$107.119,25

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

3

5

4

5

33.90.30 Material de
Consumo

Insumos, CFTV e Bilhetagem

TABELA 2

R$52.900,00

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

3

3

4

4

33.90.30 Material de
Consumo

Peças Bloqueios - ASCOM

TABELA 4

R$6.900,00

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

3

4

4

4

33.90.30 Material de
Consumo

Peças Bloqueios - FOCA

TABELA 1

R$56.091,23

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

4

5

4

4

R$1.307.796,10

3
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33.90.30 Material de
Consumo

Peças sobressalentes sistema
pneumático S2000

TABELA 8

33.90.30 Material de
Consumo

Peças sobressalentes dos
Engates semi-permanentes
Voith Turbo S-2000 (OMFI)
03 Trens

TABELA 3

33.90.30 Material de
Consumo

Rolamentos para revisão dos
motores de tração S-2000

384

33.90.30 Material de
Consumo

Sobressalentes para
Radiocomunicação (tetra),
Telefonia e STD

EM ESTUDO

33.90.37 Locação de
Mão de Obra

FCB - Transporte Logística e
Serviços Gerais Ltda Contrato n.º 012/2018

33.90.37 Locação de
Mão de Obra

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

4

5

5

5

R$134.990,89

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

4

5

5

5

R$883.200,00

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

5

5

5

5

R$1.500.000,00

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

5

5

5

5

12 meses

1.713.594,64

Logística e transporte no METRO

4

5

4

5

Polo Clima Inst. e Manut. de
Ar Condicionados Ltda
Contrato n.º 014/2017

12 meses

654.744,00

Manutenção do sistema de ar condicionado

5

5

5

5

33.90.37 Locação de
Mão de Obra

Manutenção de Elevadores
(nova contratação - em
andamento)

12 meses

1.089.615,88

Manutenção dos elevadores

5

5

5

5

33.90.34 Terceirização
(Substituição
de Mão de
Obra)

Contratação de Serviço de
Apoio Administrativo ao
ALMOXARIFADO (Contrato
n.º 002/2016) Nova
contratação à partir de
Fevereiro/2021

12 meses

1.092.267,55

Serviços de back office no almoxarifado do Metro

5

5

5

33.90.34 Terceirização
(Substituição
de Mão de
Obra)

Contratação de Serviço de
Apoio Administrativo do CIM
(Contrato n.º 003/2016)
Nova contratação à partir de
Fevereiro/2021

12 meses

1.270.124,82

Serviços de apoio administrativo

5

5

5

33.90.34 Terceirização
(Substituição
de Mão de
Obra)

Contratação de Mão de Obra
para o Pronto
Restabelecimento da
Operação, Manutenção
Eletromecânica da
Bilhetagem e Novos Sistemas
de Telecomunicações

12 MESES

8.307.562,05

Serviços de manutenção elétrica, mecânica e de via, evitando
solução de continuidade na operação dos trens e melhorando o
serviço ao usuário

4

5

5

5

33.90.34 Terceirização
(Substituição
de Mão de
Obra)

Manutenção do Sistema
Material Rodante (Contrato
n.º 023/2016 e nova
contratação a partir de
Agosto de 2021)

12 MESES

23.881.383,71

Contratação dos serviços continuados de manutenção do
sistema de material rodante.

5

5

5

5

R$1.826.661,20
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33.90.34 Terceirização
(Substituição
de Mão de
Obra)

Manutenção do Sistema
Sinalização, Controle e
Telecomunicações (Contrato
n.º 024/2016 e nova
contratação a partir de
Agosto de 2021)

12 meses

8.701.926,48

Contratação dos serviços continuados de manutenção do
sistema de telecomunicação.

5

5

5

5

33.90.34 Terceirização
(Substituição
de Mão de
Obra)

Manutenção do Sistema de
Energia (Contrato n.º
025/2016 e nova
contratação a partir de
Agosto de 2021)

12 meses

9.425.102,31

Contratação dos serviços continuados de manutenção do
sistema de energia.

5

5

5

5

33.90.34 Terceirização
(Substituição
de Mão de
Obra)

Manutenção do Sistema de
Via Permanente (Contrato
n.º 026/2016 e nova
contratação a partir de
Agosto de 2021)

12 meses

7.815.472,28

Contratação dos serviços continuados de manutenção do
sistema de via permanente.

5

5

5

5

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

CEB Distribuição S.A.
Contrato n.º 212/2019

12 meses

56.700.000,00

Fornecimento de energia elétrica

5

5

5

5

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

Contratação de Inspeção
externa e interna dos vasos
de pressão do METRÔ-DF

524

303.183,13

Serviços de manutenção e inspeção do sistema do METRO, de
forma a melhorar a prestação de serviços aos usuários, evitando
atrasos e falta de trens na linha.

1

3

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

Contratação de serviço de
higienização dos ambientes
nas áreas administrativas do
Pátio Águas Claras - PAC,
Trens e Dutos de ar
condicionado localizados no
Complexo Administrativo e
Operacional - CAO do
METRÔ-DF.

13,01

503.604,09

Contratação dos serviços continuados de limpeza e
conservação.

1

1

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

Contratação de serviço para
o levantamento das
condições do SPDA do
Metrô-DF, conforme Norma
vigente.

1

250.000,00

Para atendimento legal.

2

2

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

Frete para transporte de
peças do MSP - compra

1

70.000,00

Fretes para transporte de peças adquiridas e/ou em teste

4

5

5

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

Frete para transporte de
peças do MSP - teste

1

25.000,00

Necessidade de recebimento de material.

4

5

5

4

3

3

3

3

3

4

44

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

Contratação de Empresa de
Engenharia Especializada
para Serviços de
Esmerilhamento/Fresamento
de Trilhos

89.325,00 m

6.617.322,21

Atender recomendação do MP/DF

4

5

5

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

AMV sobressalente padrão
AREMA e UIC

8

203.400,00

Equipamentos para manutenção do sistema metroviário de
forma a evitar a paralisação das operações, atrasos e soluções
de continuidade prejudicando os usuários.

3

4

4

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aparelho para fusão de fibra
óptica

1

50.000,00

Redução do tempo de atuação da equipe de manutenção para
reestabelecimentos dos sistemas.

5

5

5

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aparelhos de
condicionadores de ar

2

345.000,00

Para manter a operacionalidade do sistema metroviário.

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de Bloqueios

34

690.000,00

Para funcionamento do sistema metroviário.

3

5

3

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de Componentes
Sobressalentes - Jacarés e
Placas Gêmeas padrão
AREMA abertura 1:10.

8

301.793,86

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

3

4

3

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de Componentes
Sobressalentes - Ponta de
agulha para AMV padrão
AREMA abertura 1:10 e 1:14

10

50.000,00

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

3

4

3

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de Estação de
Retrabalho BGA

4

73.232,00

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

2

3

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de estrutura porta
paletes

1

1.177.398,81

Aquisição para facilitação dos fluxos de trabalho.

1

3

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de impressoras
industriais, software e
materiais de consumo para
impressão de etiquetas.

57 ITENS

120.378,90

Redução da necessidade de contratação externa.

1

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de Veículo
Caminhão 6x2 com Munck.

1

1.362.750,00

Aquisição para facilitação dos fluxos de trabalho.

1

1

3

4

1
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44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição e instalação de
linhas de vida (pórticos) nos
transformadores das SR de
superfície

13

560.000,00

Atendimento à legislação.

1

4

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição e instalação de
pontos de ancoragem
(olhais) nas SR e SA

386

100.000,00

Atendimento à legislação.

1

4

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Equipamento para
esmerilhar boleto de trilho

1

24.437,50

Aumento da vida útil dos componentes.

1

1

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Esmerilhadeira para AMVs

1

34.212,50

Aumento da vida útil dos componentes.

1

1

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Estação de Solda e
Retrabalho SMD

1

3.165,72

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

2

3

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Fecho lingueta

64

2.910,36

Atendimento à legislação.

1

3

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Fornecimento e instalação
de anteparo na parte
traseira do Painel Elétrico
QGBT - PNCA/PNCC da
Subestação Auxiliar e
Subestações Retificadoras.

96

92,025

Atendimento à legislação.

1

3

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Fornecimento e instalação
de Exaustores para área
classificada, com as
adequações necessárias,
segundo Norma ABNT NBR
IEC 60529 : 2009.

60

534,274

Atendimento à legislação.

1

3

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Grupo projetor de
iluminação

1

126,5

Melhoria da identidade visual.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Locotrator autopropelido

1

1.115.586

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Macacos eletromecânicos

16

2.219.351

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

1

46

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Máquina levantadora e
puxadora de via

1

550,942

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Niveladora e alinhadora de
trilhos

1

158,125

Aumento da vida útil dos trilhos.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Nobreak Sinalização

ESTUDO

1.725.000

Substituição de equipamentos em final de vida útil.

4

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Plataforma articulada

1

346,444

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Programador Eletrônico
Universal

1

13,688

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

3

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Rebobinadeira de cabos

1

199,111

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

3

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Régua de bitola e
superelevação

2

7,619

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Regulador de bitola

1

79,063

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Socador de lastro portátil

2

33,35

Aumento da vida útil dos trilhos.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Tensor hidráulico

2

114,713

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Trilhos TR57

600

3.142.460

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

3

5

5

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Trilhos UIC

56

400

Criação de estoque para atendimento das manutenções
preventivas e corretivas.

3

5

5

5

4

5
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44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Trocador de dormentes

1

150,938

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Trole de Linha Ferroviário
comboio de 18 m de
comprimento. Rebocado.
Capacidade de carga 9
toneladas. Para efetuar
transporte de ferramentas e
material de turma.

1

77,05

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Troles portátil para medição
e gravação digital - Inspeção
Geométrica de Via e
Ultrassom

2

1.696.368

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Ultrassom manual

1

142,241

Facilitar dos fluxos de manutenção e reduzir tempos de
atuação.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Concertina para Cerca de
Vedação LLO da Via
Permanente (65.000 metros)

65 km

4.111.431

Proteção contra invasões no sistema metroviário.

1

4

5

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Gradil para a Via
Permanente

13600m

8.000.000

Substituição de equipamentos danificados para o aumento da
proteção contra invasões no sistema metroviário.

1

4

5

4

33.90.39 Outros
serviços de
terceiros - PJ

Contratação da Manutenção
de Edificações em
substituição ao Contrato n.º
30/2016

12 meses

11.000.000,00

Manutenção dos edifícios e estações do METRO

4

5

5

5

33.90.39 Outros
serviços de
terceiros - PJ

Contratação de empresa de
engenharia especializada na
prestação de serviços
técnicos de engenharia para
inspeção Obras de Arte
Especiais do METRÔ-DF.

55

1.706.499,84

Atender às necessidades de manutenção das obras de arte no
sistema METRO, conforme Planejamento estratégico da Cia

1

5

2

4

33.90.30 Material de
Consumo

Espargidor 70 gramas (Jato
Direcionado +/- 70 g)

300

36.745,20

Operação e segurança

1

2

3

33.90.30 Material de
Consumo

Espargidor 350 (Treinamento
=/- 350 g)

15

5.817,99

Operação e segurança

1

2

3

33.90.30 Material de
Consumo

Espargidor 450 gramas
(Controle de Distúrbio =/450 g)

20

9.798,72

Operação e segurança

1

2

3

48

33.90.30 Material de
Consumo

Cadeado 60 mm para portão

15

642,67

Manutenção da Segurança e reposição

1

2

33.90.30 Material de
Consumo

Gandola

520

106.152,80

Apresentação, qualidade da operação e segurança dos
funcionários

1

2

3

3

33.90.30 Material de
Consumo

Porta Tonfa

260

18.576,74

Apresentação, qualidade da operação e segurança dos
funcionários

1

2

3

3

33.90.30 Material de
Consumo

Porta Algemas

260

13.269,10

Apresentação, qualidade da operação e segurança

1

2

3

3

33.90.30 Material de
Consumo

Porta Luvas

260

18.576,74

Apresentação, qualidade da operação e segurança

1

2

3

3

33.90.30 Material de
Consumo

Pochetes Táticas

260

39.807,30

Apresentação, qualidade da operação e segurança

1

2

3

3

33.90.30 Material de
Consumo

Capas de Colete Tático

260

119.421,90

Apresentação, qualidade da operação e segurança

1

3

3

3

33.90.30 Material de
Consumo

Colete Refletivo

260

7.961,46

Apresentação, qualidade da operação e segurança

1

3

3

3

33.90.30 Material de
Consumo

Cones para Treinamento de
Direção Defensiva

90

8.267,60

Permitir o treinamento dos funcionários

1

2

3

3

33.90.30 Material de
Consumo

Tesoura Corta Vergalhão

2

428,69

Melhorar operação em caso de acidentes

1

2

3

3

33.90.30 Material de
Consumo

Óculos de segurança de
ampla visão - 1º Socorros

550

27.500,00

Qualidade operacional e segurança funcionários

1

5

5

4

33.90.30 Material de
Consumo

Kit Antitumulto (Proteção
Individual e Escudo)

20

51.035,00

Qualidade operacional e segurança funcionários

1

2

3

3

3
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33.90.37 Locação de
Mão de Obra

Vigilância Patrimonial

12 Meses

21.414.851,30

Segurança patrimonial do METRO

5

5

5

5

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

Coleta, transporte, guarda e
entrega de valores

12 Meses

1.670.923,82

Coleta do faturamento do METRO

5

5

5

5

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

Locação de Validadores V6 e
impressão de QR Code
(Global 48 meses, 4 parcelas
corrigido pelo índice ICTI, de
5,31%)

12 Meses

486.562,31

Melhoria da operação de bilhetagem

1

5

5

5

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

Manutenção de DEA

12 Meses

87.757,68

Manter o equipamento disponível para atuação.

5

5

5

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Simuladores de Sistemas de
Controle de Tráfego e
Energia (Centralizado e
Local) e de Trens (frotas
atuais e futuras)

1

13.924.673,15

Melhorar o controle da operação dos trens

1

4

3

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Escadas de descida à via

32

23.993,28

Segurança e facilidade de operação

1

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

KIT Porteiros eletrônicos
para portas das bilheterias,
Salas Técnicas e SIEs

83

72.530,55

Aumento da segurança nas dependências

1

2

3

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Lanternas

27

2.892,05

Segurança e facilidade de operação

1

2

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Cofre Blindado - Passa
malote (Medidas externas:
1,20m de Altura X 0,50m de
Largura X 0,45m de
Profundidade)

3

11.492,06

Aumento da segurança dos ativos do METRO

1

4

4

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Cofre Blindado (1,40m de
Altura X 0,60m de Largura X
0,56m de Profundidade)

3

13.496,23

Garantia da segurança.

1

4

4

4

3

50

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Cofre tipo Intermediário
(Medidas externas 0,60m de
Altura X 0,40m de Largura X
0,40m de Profundidade)

3

10.104,93

Garantia da segurança.

1

4

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de tampas para
bloqueios compatíveis com o
validador V6

96

51.035,00

Apresentação e reposição

1

5

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de equipamentos
POS compatíveis com QR
Code e validador V6 (U$
250.00)

150

239.400,00

Melhoria da operação de bilhetagem

1

5

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Viaturas Operacionais 4x4
(tipo policial)

7

893.112,50

Segurança e melhoria da operação

1

2

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Câmera de Corpo (Body cam)

220

157.187,80

Garantia da segurança e registros em casos de auditoria.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Lanterna Tática

220

56.138,50

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Drone

1

61.242,00

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Mesas

4

2.327,20

Reposição e melhoria das atividades

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aparelho Telefônico

2

204,14

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Roupeiros

6

2.449,68

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Armário de Madeira

2

1.592,29

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

1

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Geladeira

2

5.103,50

Garantia da qualidade de vida.

1

1

2

4

4

1

4

1

1
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44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Quadro de Aviso

4

204,14

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Escada Extensível

2

622,63

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Cadeira Fixa

8

3.347,90

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Cadeira Giratória

8

4.899,36

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Estante de Aço

2

565,47

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

2

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Arquivo em Madeira

2

1.428,90

Facilitar o fluxo de trabalho.

1

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Cofre para Coletes

2

5.511,78

Segurança e melhoria da operação

1

2

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Ventilador

4

1.428,98

Garantia da qualidade de vida.

1

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Substituição de
Computadores das
Inspetorias e Assistências
Técnicas

10

35.724,50

Atualização e melhoria dos equipamentos

1

2

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Microcâmera Gravadora
(Botão de Camisa)

2

408,28

Segurança e melhoria da operação

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Microcâmera Wifi IP
Segurança com
Infravermelho para Celular

1

306,21

Segurança e melhoria da operação

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Microcâmera Embutida em
Óculos

3

765,53

Segurança e melhoria da operação

1

1

1

2

2

3
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44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Telefone Celular
(Smartphone)

3

4.593,15

Atualização e melhoria dos equipamentos

1

1

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Substituição de cadeiras
giratórias com defeito,
existentes nas Inspetorias e
OGSEG

10

6.426,78

Reposição e melhoria das atividades

1

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Substituição de cadeiras fixas
com defeito, existentes nas
Inspetorias e OGSEG

11

4.820,00

Reposição e melhoria das atividades

1

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Substituição de mesas de
escritório com defeito,
existentes nas Inspetorias e
OGSEG

5

2.909,00

Reposição e melhoria das atividades

1

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Vídeowall

1

153.105,00

Segurança e melhoria da operação

1

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

No-breaks

4

2.857,96

Evitar "apagoes" e melhorar a operação

2

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Cadeiras Operador de
Console

7

28.579,60

Segurança e melhoria da operação

1

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Computador

12

61.242,00

Atualização e melhoria dos equipamentos

2

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Transceptor portátil

50

170.967,25

Atualização e melhoria dos equipamentos

1

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Desfibriladores Externos
Automáticos para novas
estações

3

42.869,40

Segurança e saúde dos usuários

1

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Tatame em EVA de 40mm
para treinamento de defesa
pessoal

32

6.042,54

Treinamento dos funcionários

1

1

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de veículos
ambulâncias de resgate

2

404.197,20

Segurança, saúde dos usuários e operação

1

2

2

1

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

4

2
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44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Solução de Monitoramento
Térmico Humano por Vídeo,
à Distância

1

4.397.936,90

Segurança, saúde dos usuários e operação

1

5

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Bases discadoras OGCOT

3

321,34

Reposição e melhoria das atividades

1

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Headsets

32

1.798,48

Reposição e melhoria das atividades

1

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Lanternas com baterias
recarregáveis

72

7.395,83

Reposição e melhoria das atividades

1

1

2

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Mesa para reunião 8 pessoas

1

535,56

Conforto e melhoria das atividades

1

1

3

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Cadeiras Especiais (08 para o
CCO, 03 PAC, 2 PAS, 2 Fila de
pilotos)

15

67.442,94

Reposição e melhoria das atividades

1

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Persiana - medidas aprox.
1,60x2,40m. (Sala descanso
CCO)

0

604,11

Reposição e melhoria das atividades

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aquisição de solução de
virtualização de software e
hardware dos Painéis de
Controle de Tráfego

1

13.442.461,05

Melhoria da operação de controle dos trens

1

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Televisor tamanho tela
mínimo 42 Pol

5

9.186,30

Reposição e melhoria das atividades

1

1

2

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Aparelho microondas

5

2.449,68

Reposição e melhoria das atividades

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Bebedouro elétrico de
garrafão

11

4.929,98

Reposição e melhoria das atividades

1

1

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Projetor multimídia

1

1.872,98

Melhoria das atividades e treinamento

1

1

3

1

2

1

3

3

3

2

1
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44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Tela de projeção

1

357,25

Melhoria das atividades e treinamento

33.90.39 Outros
Serviços de
Terceiro Pessoa
Jurídica

Assinatura anual para acesso
ao site
bancodepreços.com.br.
Banco de Preços é uma
ferramenta de última
geração para pesquisa e
comparação de preços. Ele
fornece uma base de dados
que utiliza preços
adjudicados ou homologados
de outras Administrações
Públicas servindo de apoio
na formação do valor
estimado.

1

9.000,00

Trata-se de um investimento que tornará o trabalho de
cotações mais consistente e rápido, agilizando as contratações e
evitando erros

1

4

3

3

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Software destinado à
elaboração de projetos
estruturais de concreto
armado, que fornece
recursos necessários para a
concepção estrutural, análise
estrutural, dimensionamento
e detalhamento de
armaduras, geração de
desenhos e emissão de
desenho executivo. Inclui
treinamento de utilização do
software.

1

80.000,00

Segurança e agilidade na elaboração dos projetos, evitado erros
e diminuindo o tempo de projeto

1

4

3

3

3

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Scanner de tração, para
grandes formatos, abertura
de 38 polegadas (965mm);
largura máxima de
digitalização de 36 polegadas
(915mm), comprimento
ilimitado; Resolução ótica de
1200 x 1200dpi; velocidade
de captura de 10 polegadas
por segundo (254mm) em
colorido com 200dpi de
resolução; Profundidade de
cores de 48bits (entrada)
24bits (saída), Tons de Cinza
8 bits e P&B 1bit; Formatos
de arquivos de saída em PDF,
PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG2000,
PNM, PNG, BMP, TIFF
(Descomprimido, G3, G4.
LZW, JPEG. AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICON, PCX.
Post-scripta, EPS, Raw);

1

70.000,00

Facilitar o trabalho e gerar economia, tanto de tempo quanto de
recursos, possibilitando a execução de trabalhos "in company"
e de teletrabalho, facilitando o arquivamento digital

1

4

3

3

3

1

1

1
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44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Poltrona giratória espaldar
médio com apoio de braço,
cor azul, regulagem vertical
com 7 estágios, corpo e
encosto com acabamento
em pintura eletrostática na
cor preta, base com 5
patas/rodízios. Tecido:
composição 100% poliester
na cor azul e estrutura e
partes em plástico cor preta.

1

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Gaveteiro volante em
madeira confeccionado em
fibra de média densidade
MDF, com 03 gavetas
metálicas, com fechadura e
rodízio.

44.90.52 Equipamentos
e material
permanente

Estação de Trabalho
Individual em L com medidas
gerais: superfícies: de
1100x1100mm até
1200x1200mm com 500mm
de profundidade. Altura de
instalação igual a 750mm
final acabada. Toda a
extensão da mesa deverá ser
acompanhada de painéis
divisórios. As placas devem
ser únicas, em paginação
modular, executadas em
chapa de MDF ou MDP com
espessura de 15mm. As
placas inferiores serão
revestidas em Lâmina
Natural de madeira padrão
com acabamento em verniz
e textura amadeirada, a
parte superior dos painéis
divisórios será em vidro
incolor temperado, com
espessura de no mínimo 6
mm. O conjunto geral que
compõe os painéis, incluindo
placas, suportes e estrutura
terá altura final de 1600mm
e espessura total acabada de
no máximo 50mm,
admitindo-se variações de
até 20mm nas medidas
especificadas.

4.795,80

O conforto e a disponibilidade de layout adequados são
importantes para que o trabalho seja executado com
consistência e qualidade, melhorando o tempo final de
execução e evitando a fadiga profissional, responsável por,
entre outras coisas, pelo absenteísmo que, diga-se, é mais grave
em equipes pequenas como a da SEM

1

1

5

1.302,32

Melhoria do fluxo de trabalho.

1

1

12

48.600,00

Melhoria do fluxo de trabalho.

1

1
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DTE – Diretoria Técnica

Execução de obras de
acessibilidade Natureza 44.90.51

Aquisição e Instalação de
Suporte para Bicicletas Paraciclos metálicos a
serem instalados nas
Estações da linha 1 do
Metrô-DF

CRONOGRAMA

CRITICIDADE

PRIORIDADE

2022

Qual impacto
nas funções
PRINCIPAIS da
sua unidade se
não for atendida
a demanda nos
meses marcados
anteriormente

Qual a
prioridade
dessa compra
para sua
unidade

1 = não param

1 = baixa

2 = param em
mais de 6 meses

2 = média

3 = param em 3
até 6 meses

3 = média-alta

4 = para em 1
até 3 meses

4 = alta

5 = para em
menos de 1 mês

5 = altíssima

GRAVIDADE

A falta desse item afetará: de 1 (afeta
pouco) até 5 (afeta gravemente)

80.000,00

Necessária a aquisição para
atender a notificação do MPDFT.

1

3

3

- Estacionamento da
Estação Estrada Parque

3.090,43 m²

1.000.000,00

Comodidade ao usuário.

1

4

3

- Implantação do
Subsistema de CFTV nas
Estações 106, 110 e
Estrada Parque

3

2.000.000,00

Implantação do sistema de
segurança.

1

5

5

Obras e Instalações:

Implementação da
linha 1 do Metrô-DF –
Natureza 44.90.51

4

3

5
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Outros

Tecnologia

Obra

Operação

271 (unidades)

Manutenção

Pessoal

Em branco caso não afete

Área Administrativa

DEZEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

AGOSTO

SETEMBRO

JULHO

JUNHO

Deve demonstrar a necessidade
da aquisição (objetivos, impactos
positivos e resultado esperado)

MAIO

Valor estimado

ABRIL

Quantidade

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

MARÇO

Preencher o
detalhamento do
programa de trabalho
com os itens a serem
adquiridos no ano de
2021

VALOR ESTIMADO

JANEIRO

Nome e código do
PROGRAMA DE
TRABALHO conforme a
LOA

DETALHAMENTO

FEVEREIRO

GRUPO

Ampliação da linha 1
do Metrô-DF Natureza 44.90.51

Obras e Instalações:

- Expansão Linha 1 Trecho Samambaia. Valor
apenas da contrapartida
GDF. Não incluso o valor
da União (PAC Mobilidade
Grandes Cidades).

3,6 km

500.000.000,00

Expansão da Linha 1 do Metrô DF.

1

4

Gerenciadora/Supervisora
para apoio à Fiscalização
das Obras da Expansão da
Linha 1 do METRÔ-DF.

3,6 km

25.000.000,00

Fiscalização e gerenciamento de
contratos

1

4

- Modernização de
Energia da Linha 1 do
METRÔ-DF

42 km

50.000.000,00

Trazer maior confiabilidade do
sistema atual, proteção e
segurança.

1

4

5

5

5

- Modernização da Linha
1 do METRÔ-DF - Sistema
de Sinalização e Controle

42 km

350.000.000,00

Melhoria do sistema de
sinalização.

1

4

5

5

5

- Plotter com Tecnologia
Scanner A0

1 unidade

30.000,00

Aperfeiçoamento dos projetos

1

3

- Acessibilidade:
Comunicação Visual ( 21
estações ) Piso Tátil ( 23
estações); Mapas táteis (
12 estações); Corrimãos (
23 estações).

Por estação

2.400.000,00

Atendimento às normas atuais solicitação CIPA.

1

5

4

4

- Reforma das Bilheterias
das estações da Linha 1
do METRÔ-DF

24 estações

820.000,00

Atendimento da Ação Civil Pública
(ACP 0000970- 29.2015.5.10.0015)
15ª Vara do Trabalho de Brasília DF (14913428).

1

5

4

4

5

5

5

Obras e Instalações:

Modernização do
sistema metroviário Natureza 44.90.51

Equipamentos e
Material Permanente Natureza 44.90.52

3

Obras e Instalações:

Reforma das
edificações do sistema
metroviário - Natureza
- 44.90.51
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- Obras/ serviços de
instalação de gradil
metálico da Estação
Furnas (FUR)
Adequação de
acessibilidade aos
banheiros de pessoas
com deficiência nas
Estações 102,108,112 e
114 (SUL)

150.000,00

Adequação da Estação para
prevenção de riscos biológicos aos
usuários e empregados do
METRÔ- DF, conforme relatado
pela
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA-OESTE.

1

3

3

2

8 unidades

60.000,00

Atendimento às recomendações
constantes no TAC firmado com a
PROPED (Promotoria de Justiça da
Pessoa com Deficiência) - Processo
00020-00006954/2020-11
(48831882).

1

5

3

3

2

800.000,00

Atender normas de acessibilidade
universal.

1

5

5

1.000 m²

700.000,00

Atendimento às normas atuais solicitação CIPA.

1

2

3

1

4

Obras e Instalações:

Reforma de prédios e
próprios
- Natureza 44.90.51 -

- Obras Civis para
instalação de novos
vestiários no Complexo
Administrativo
Operacional CAO METRÔ- DF
- Comunicação visual;
Piso tátil; Corrimãos e
Rampas
no Complexo
Administrativo
Operacional - CAO METRÔ-DF.

3
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DFC – Diretoria Financeira e Comercial

26.122.6216.3983.607
7 - CONTRATAÇÃO DE
CONSULTORIAS E
AUDITORIAS

Auditoria Independente
(Impairment)

1

500.000,00

CRONOGRAMA

CRITICIDADE

PRIORIDADE

GRAVIDADE

Qual a
prioridade
dessa compra
para sua
unidade

A falta desse item afetará: de 1 (afeta
pouco) até 5 (afeta gravemente)

2022

Qual impacto
nas funções
PRINCIPAIS da
sua unidade se
não for atendida
a demanda nos
meses marcados
anteriormente
1 = não param

1 = baixa

2 = param em
mais de 6 meses

2 = média

3 = param em 3
até 6 meses

3 = média-alta

4 = para em 1
até 3 meses

4 = alta

5 = para em
menos de 1 mês

5 = altíssima

1

4

A Companhia deverá efetuar
periodicamente análise sobre a
recuperação dos valores
registrados no imobilizado e no
intangível, a fim de que sejam
registradas as perdas de valor do
capital aplicado quando houver
decisão de interromper os
empreendimentos ou atividades a
que se destinavam ou quando
comprovado que não poderão
produzir resultados suficientes
para recuperação desse valor (§ 3º
do art. 183 da Lei nº 6.404/76).
Conforme ressalva da Auditoria
Externa apontada no relatório de
auditoria forma curta do exercício
de 2020, a Companhia efetuou o
levantamento e consequente
avaliação do seu imobilizado
tangível, teste de impairment,
considerando os saldos em 31 de
dezembro de 2017, conforme
laudo emitido por empresa
especializada em 4 de janeiro de
2019. No entanto, não houve os
ajustes de revisão de vida útil e do
valor residual destes bens.
Portanto, é uma necessidade atual
para mensurar efeitos e seus
reflexos sobre o Ativo Imobilizado,
Patrimônio Líquido e Resultado do
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Outros

Tecnologia

Obra

Operação

Manutenção

Pessoal

Em branco caso não afete

Área Administrativa

DEZEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

AGOSTO

SETEMBRO

JULHO

JUNHO

Deve demonstrar a necessidade
da aquisição (objetivos, impactos
positivos e resultado esperado)
MAIO

Valor estimado

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

ABRIL

Quantidade

VALOR ESTIMADO

MARÇO

Preencher o
detalhamento do
programa de trabalho
com os itens a serem
adquiridos no ano de
2021

DETALHAMENTO

JANEIRO

Nome e código do
PROGRAMA DE
TRABALHO conforme a
LOA

DETALHAMENTO

FEVEREIRO

GRUPO

Exercício.

26.122.6216.3983.607
7 - CONTRATAÇÃO DE
CONSULTORIAS E
AUDITORIAS

26.122.6216.3983.607
7 - CONTRATAÇÃO DE
CONSULTORIAS E
AUDITORIAS

26.122.6216.3983.607
7 - CONTRATAÇÃO DE
CONSULTORIAS E
AUDITORIAS

Auditoria Independente
(anual)

Serviços de consultoria
tributário-contábil

Contratação de Sistema
Fiscal

1

1

1

200.000,00

A presente contratação faz-se
premente de acordo com o
contido no art. 3º da Lei Federal
nº 11.638/2007, que alterou e
introduziu novos dispositivos à Lei
Federal nº 6.404/1976, quando
determinou que, a partir de 2008,
às sociedades de grande porte
(com ativo total superior a R$ 240
milhões ou receita bruta anual
superior a R$ 300 milhões), ainda
que não constituídas sob a forma
de sociedades por ações, a
obrigatoriedade de realização de
auditoria independente em suas
demonstrações financeiras, por
auditor registrado na Comissão de
Valores Mobiliários, obrigação
esta também contida no art. 7º da
Lei Federal nº 13.303/2016 e no
Decreto Distrital nº 37.967/2017.

1

4

5

5.832,00

Com a finalidade de oferecer
melhores condições aos técnicos
da área fiscal e tributária no
desempenho de suas atribuições,
especialmente no que tange às
rotinas internas que necessitam
de embasamento legal ou
jurisprudencial, é necessária a
contratação por meio de
assinatura anual de assessoria
tributário-contábil e acesso as
legislações Trabalhista,
Previdenciária, Federal, Distrital,
Segurança e Saúde do Trabalho e
Jurisprudências, as quais deverão
disponibilizar acesso, contendo,
ainda, suporte técnico telefônico.

1

2

2

206.716,13

Vivemos a era da tecnologia da
informação e comunicação de tal
forma que as rotinas de
transmissão de dados com
assinatura digital, importações,
exportações e manipulação de
arquivos eletrônicos passam a
fazer parte do dia-a-dia desta
Companhia, do Governo e da
Sociedade, praticamente na
mesma proporção que dos
administradores e contadores.

1

4

5
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Assim, em face desse cenário, e
com o objetivo de atender às
demandas, cada vez mais
crescentes, relacionadas à matéria
contábil e tributária, a contratação
do sistema terá como função a de
auxiliar, aperfeiçoar e especializar
o envio das obrigações acessórias
relacionadas à matéria.

26.122.8216.8517.613
7 - MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

Emissor de Nota Fiscal
(Serviço e Sistema)

26.122.8216.8517.613
7 - MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

Treinamento/Atualização
Contábil (Área Fiscalequipe)

26.122.8216.8517.613
7 - MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

Treinamento/Atualização
Contábil (Área Contábilequipe)

26.122.8216.8517.613
7 - MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS

BRB - BANCO DE BRASILIA
S/A BOLETOS

1

1

1

1

10.000,00

As rotinas de transmissão de
dados com assinatura digital,
importações, exportações e
manipulação de arquivos
eletrônicos passam a fazer parte
do dia-a-dia desta Companhia, do
Governo e da Sociedade,
praticamente na mesma
proporção que dos
administradores e contadores.

1

3

3

12.000,00

Para a devida atualização e
aperfeiçoamento do corpo
funcional, tendo em vista as
mudanças constantes na
legislação fiscal.

1

3

3

12.000,00

Para a devida atualização e
aperfeiçoamento do corpo
funcional, tendo em vista as
mudanças constantes nos
normativos contábeis.

1

3

3

3354

Tem por objeto a prestação de
serviços de cobrança pelo banco,
permitindo ao METRÔ-DF efetuar
seus recebimentos na rede
bancária por meio de boletos de
pagamento, que permite a
geração, emissão, recebimento,
intercâmbio de arquivos, dentre
outras funcionalidades.

5

4

3

3
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DAD – Diretoria de Administração

26.122.8216.8517.6137
Manutenção de
Serviços Administrativos
Gerais

Prestação de serviço de
telefonia Fixa Comutada
(STFC), linhas diretas
não residencial - NRES

1

120.000,00

CRONOGRAMA

CRITICIDADE

PRIORIDADE

2022

Qual impacto
nas funções
PRINCIPAIS da
sua unidade se
não for
atendida a
demanda nos
meses
marcados
anteriormente

Qual a
prioridade
dessa
compra
para sua
unidade

1 = não param

1 = baixa

2 = param em
mais de 6
meses

2 = média

3 = param em 3
até 6 meses

3 = médiaalta

4 = para em 1
até 3 meses

4 = alta

5 = para em
menos de 1
mês

5 = altíssima

1

3

A contratação de linhas diretas
justifica-se pela necessidade da
Companhia de contar com linhas
independentes do sistema DDR Discagem Direta a Ramal, isto é,
sem conexão com a central
telefônica do METRÔ-DF, de modo
a estabelecer sistema de telefonia
redundante.

GRAVIDADE

A falta desse item afetará: de 1 (afeta pouco) até 5
(afeta gravemente)

5
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Outros

Tecnologia

Obra

Manutenção

Operação

Pessoal

Em branco caso não afete

Área Administrativa

DEZEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

SETEMBRO

AGOSTO

JULHO

JUNHO

Deve demonstrar a necessidade
da aquisição (objetivos, impactos
positivos e resultado esperado)

MAIO

Valor estimado

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

ABRIL

Quantidade

VALOR ESTIMADO

MARÇO

Preencher o
detalhamento do
programa de trabalho
com os itens a serem
adquiridos no ano de
2021

DETALHAMENTO

JANEIRO

Nome e código do
PROGRAMA DE
TRABALHO conforme a
LOA

DETALHAMENTO

FEVEREIRO

GRUPO

26.453.621.627.566.100

Prestação de serviços de
gerenciamento e
administração da
manutenção preventiva
e corretiva da frota de
veículos desta
Companhia

26.122.8216.8517.6137
Manutenção de
Serviços Administrativos
Gerais

Prestação de serviços de
manutenção preventiva,
corretiva e de
movimentação de cofres
alocados nas estações e
outras dependências do
Metrô-DF

26.453.6216.2756.6137
Manutenção de
Serviços Administrativos
Gerais

Fornecimento de
energia elétrica em
baixa tensão nas
unidades do Metrô

1

1

1

100.000,00

A presente contratação visa
atender a necessidade da
Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal, no que tange a
demanda de manutenção
automotiva da frota própria.

4

4

5

150.000,00

A execução dos serviços visa
garantir o pleno funcionamento
dos cofres das estações e aqueles
disponíveis no Centro
Administrativo e Operacional —
CAO, destinados à guarda de
numerário, cartões, bens e demais
objetos de valor utilizados
diariamente pelos empregados da
Companhia.

5

5

5

600.000,00

Fornecimento de energia elétrica
em Baixa Tensão necessária para o
funcionamento das instalações do
METRO-DF, em diversos pontos do
Distrito Federal.

5

5

5

5

5

5

5
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26.453.6216.2756.6137
Manutenção de
Serviços Administrativos
Gerais

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Prestação de serviço de
troca da lona, soldagem
da base, lixamento e
pintura da estrutura
metálica de toldos
instalados no Complexo
Administrativo e
Operacional – CAO

Material de Expediente

1

Vários Itens

15.000,00

Necessidade da troca da lona,
soldagem da base, lixamento e
pintura da estrutura devido à
deterioração causada pelo
desgaste natural, melhorando as
condições de uso e a proteção dos
empregados e visitantes do sol e
da chuva.

1

2

2

93.425,83

A aquisição de materiais de
expediente é imprescindível à
Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal, para suprir às
necessidades de fornecimento
interno do Almoxarifado,
reposição de estoque, bem como
para dar atendimento, de forma
satisfatória, às constantes
demandas dos setores
administrativos e Operacionais, na
obtenção de materiais para o
desenvolvimento das atividades
da Companhia, visando manter o
pleno funcionamento das
atividades pelo período de 12
(doze) meses. Nesse orçamento
está incluso itens como: papel
A4,bobina, caneta ...

4

5

5

5

5

5

5

5
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31.437,96

Itens como copos de vidro
utilizado nas diretorias, garrafas
térmicas, bandeja, bule , xícara;
esses itens proporcionam conforto
e praticidade em reuniões e
fornecimento de café para os
empregados

1

2

1

1

1

1

1800

72.000,00

A aquisição desses itens visa
prevenção ao coronavírus (COVID19), a segurança dos empregados,
usuários e a continuidade dos
serviços metroviários.

5

5

5

5

5

5

Material elétrico

Vários Itens

1.650,55

Materiais essenciais para manter
funcionamento de itens de saúde
e segurança como lanternas,
medidores de pressão.

1

3

1

1

5

5

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Material hospitalar e
primeiros socorros

Vários Itens

77.876,72

Material essenciais para
atendimento aos primeiros
socorros dos usuários do MetrôDF

1

5

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Embalagens

Vários Itens

16.256,50

Material essenciais para o
trabalho dos arquivistas (caixa
box) e sacolas para fornecimento
de EPI

3

3

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Material de copa e
cozinha (utensílios)

Vários Itens

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Álcool gel 70%

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

1

5

5

4

3
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5

97.301,88

Atender a demanda de Açúcar
Cristal e Café Torrado e Moído das
copas do complexo administrativo
e das estações da METRÔ-DF ,
pelo período de 12 (doze) meses.

1

5

Vários Itens

57.341,03

Plaquetas de identificação
patrimonial, Fita zebrada e cones
utilizados para sinalização.

1

2

Copos descartáveis Biodegradável

Vários Itens

103.492,10

A Companhia deve fornecer copos
para utilização nos bebedouros.
NORMA REGULAMENTADORA Nº
24

4

4

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Material de
processamento de
dados

Vários Itens

6.953,09

Equipamentos de informática para
substituição de outros danificados:
mouse, teclado.

2

2

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Contratação empresa de
Softwares de Pesquisa
de preço

2

19.745,00

Software reduz significativamente
o tempo gasto para levantamento
de preço de mercado.Esse sistema
reduz prazos para preparação de
aquisições.

1

4

5

26.453.6216.2756.6137Manutenção do Sistema
Metroviário

Aquisição do Mobiliário
danificados ou obsoletos

Vários Itens

635.745,01

Aquisição de mobiliário para
substituição dos bens danificados
ou obsoletos

1

3

3

3

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Modernização do
Refeitório

Vários Itens

23.760,00

Aquisição de mobiliário para o
refeitório e ampliação do
quantitativo de usuários

1

2

3

3

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Gêneros de Alimentação

Vários Itens

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Sinalização visual e afins

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

3

3

5

3

3
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3

26.453.6216.2756.6137Manutenção do Sistema
Metroviário

Eletrodomésticos

Vários Itens

86.476,54

Aquisição de Eletrodoméstico, TV,
Equipamento manutenção bens
móveis.

1

4

4

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Leitor de RFID

4

60.000,00

Leitor de RFID para facilitar o
processo de inventario.

1

2

2

26.122.8216.8517.6137
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Persianas

200 m2

99.384,00

Fornecimento e instalação de
persianas novas do tipo "rolo"
com blackout, com serviço de
retirada das persianas antigas.

1

4

1

293.916,04

Aquisição de contêineres e lixeiras
para atender às demandas da Lei
nº 5.610, de 16 de fevereiro de
2016, e Decreto nº 37.568, de 24
de agosto de 2016, que dispõem
sobre a responsabilidade dos
grandes geradores de resíduos
sólidos.

1

5

4

869.125,00

Software Possibilitará
desempenha atividades inerentes
a cadastramento e controle de
bens patrimoniais e bens de
consumo em Almoxarifado.
Atualmente estas funções são
executadas com o auxílio de
sistemas como o Sistema ASI,
Sistema desenvolvido
internamente e EXCEL.

1

5

5

149.727,00

Aquisição de armários em aço
para atender ao levantamento das
necessidades do METRÔ-DF,
realizado pela Assessoria da
Diretoria de Manutenção – DOM
junto aos seus departamentos,
visando suprir a necessidade de
novos materiais necessários para
as novas estações (106 Sul, 110 Sul
e Estrada Parque) e a substituição
daqueles que se encontram sem
condições de uso nas estações

1

4

26.453.6216.2756.6137Manutenção do Sistema
Metroviário

26.126.8216.1471.2497
- Modernização de
Sstemas da Informação

26.453.6216.2756.6137Manutenção do Sistema
Metroviário

Lixeiras e Contêiner

316

Sistema de Patrimônio e
Almoxarifado

Armários roupeiros

133

4

4

4

1

1

1

1

1

4

4

4
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Serviços de
Microfilmagem e
Digitalização.

Suporte e atualização
para o sistema CIGAM

44.90.52 Equipamentos e
material permanente

Contratação de empresa
especializada para os
serviços de digitalização,
microfilmagem e
indexação de
documentos, cadastros
funcionais e prontuários
médicos de uma média
estimada de 2200
empregados ativos e
inativos, frente e verso.

Quantidade estimada
em 308 mil páginas.

Contratação de empresa
para suporte e
atualização para o
sistema CIGAM

Aquisição de
computadores

4

R$138.600,00

A microfilmagem eletrônica dos
referidos documento é de grande
importância para a Companhia do
Metropolitano de DF - METRÔ/DF,
pois além de economizar espaço
físico na ordem de 98%, o
processo contribui para agilizar os
trabalhos de pesquisas cadastrais,
via mídia eletrônica, com vistas a
atender rapidamente as diversas
demandas que a Superintendência
de Recursos Humanos possui,
assim como outras áreas internas
e externas.

1

3

2

3

1

1

1

1

1

7.000,00

Embora exista a licença do
sistema, se faz necessária a
contratação do suporte e
atualização do sistema CIGAM,
tendo em vista a necessidade do
envio das informações mensais ao
Esocial , bem como a adequação
do sistema com as Notas Técnicas
referentes ao Esocial emitidas
periodicamente

2

5

5

5

1

1

1

2

5

20.000,00

Faz-se necessária a aquisição de
computadores, dois para as
empregadas que recentemente
vieram compor a equipe da Escola
Metroferroviáia. Elas editam
videoaulas e executam outros
serviços administrativos que a
falta do computador
comprometerá todo trabalho de
educação a distância. Além disso,
é necessário a instalação de dois
computadores fixos nas salas de
aula para projeção de slides dos
instrutores durante o
treinamento.

3

5

5

5

2

2

2
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44.90.52 Equipamentos e
material permanente

44.90.52 Equipamentos e
material permanente

44.90.52 Equipamentos e
material permanente

Aquisição de projetores

Aquisição de materiais
para gravação e
filmagem de videoaulas.

Aquisição de bonecos
para treinamento
tamanho 167 cm / 66kg

2

R$5.000,00

1 câmera filmadora; 1
fone Bloom; 2
microfones de lapela;
2 tripés de câmera; 4
spots

2

26.000,00

A aquisição é necessária para
realização de aulas presenciais nas
salas do Centro de Treinamento. A
projeção de imagens é uma
ferramenta pedagógica
fundamental para excelência da
capacitação.

3

5

5

5

5

2

2

A aquisição é necessária para
realização de aulas presenciais nas
salas do Centro de Treinamento. A
projeção de imagens é uma
ferramenta pedagógica
fundamental para excelência da
capacitação.

3

5

5

5

5

2

2

Tem como objetivo a substituição
dos instrutores em simulações de
manipulação e transporte, resgate
de vitima sob trem, auxilio a
pessoa com deficiência que
envolva pessoas com mobilidade
reduzida. Com a aquisição a
equipe de instrução passa a
trabalhar em ambiente mais
seguro e propiciando
treinamentos mais condizentes
com a realidade do Metrô-DF, com
isso o resultado esperado é a
diminuição do risco de acidente e
a possibilidade de que em alguns
treinamentos a quantidade de
pessoas envolvidas diminuam já
que com o boneco sendo vitima
na simulação ou treinamentos o
risco de acidente passa a ser
menor.

1

5

5

5

5
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44.90.52 Equipamentos e
material permanente

Aquisição de bonecos
para treinamento
tamanho 186 cm / 75kg

26.122.8216.8517.61.37
- Manutenção dos
Serviços Administrativos

Contratação da
plataforma Zênite Fácil
Estatais

2

3

26.000,00

Tem como objetivo a substituição
dos instrutores em simulações de
manipulação e transporte, resgate
de vitima sob trem, auxilio a
pessoa com deficiência que
envolva pessoas com mobilidade
reduzida. Com a aquisição a
equipe de instrução passa a
trabalhar em ambiente mais
seguro e propiciando
treinamentos mais condizentes
com a realidade do Metrô-DF, com
isso o resultado esperado é a
diminuição do risco de acidente e
a possibilidade de que em alguns
treinamentos a quantidade de
pessoas envolvidas diminuam já
que com o boneco sendo vitima
na simulação ou treinamentos o
risco de acidente passa a ser
menor

1

5

10.600,00

Necessária a contratação para
subsídio aos Pregoeiros e
demais membros da Gerência de
Licitações e Gerência de Contratos
para o desenvolvimento de suas
atividades regimentais.

1

5

4

5

5

3

3

5

3

3

3
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3

PRE – Presidência

2 = média
3 = média-alta
4 = alta

Outros

1 = baixa

Tecnologia

DEZEMBRO

NOVEMBRO

OUTUBRO

SETEMBRO

AGOSTO

JULHO

JUNHO

Em branco caso não afete

Obra

5

Qual a
prioridade
dessa compra
para sua
unidade

Manutenção

Garantir a obrigatoriedade da
legislação quanto a publicidade e
transparência das ações do MetrôDF

4 = para em 1
até 3 meses
5 = para em
menos de 1
mês

A falta desse item afetará: de 1 (afeta
pouco) até 5 (afeta gravemente)

Operação

560.000

1 = não
param
2 = param em
mais de 6
meses
3 = param em
3 até 6 meses

GRAVIDADE

Pessoal

1

2022

Qual impacto
nas funções
PRINCIPAIS
da sua
unidade se
não for
atendida a
demanda nos
meses
marcados
anteriormente

PRIORIDADE

Área Administrativa

Contrato de
Publicidade do MetrôDF

Contrato destina-se ao
pagamento de despesas
com publicidade legal
realizada pelo Metrô-DF
em relação ao Diário
Oficial do DF, Diário
Oficial da União e jornais
de grande circulação

CRITICIDADE

MAIO

Valor estimado

CRONOGRAMA

Deve demonstrar a necessidade
da aquisição (objetivos,
impactos positivos e resultado
esperado)

ABRIL

Quantidade

JUSTIFICATIVA DA
NECESSIDADE

MARÇO

Preencher o
detalhamento do
programa de trabalho
com os itens a serem
adquiridos no ano de
2021

VALOR ESTIMADO

JANEIRO

Nome e código do
PROGRAMA DE
TRABALHO
conforme a LOA

DETALHAMENTO

FEVEREIRO

GRUPO

5

5

5

5

5

5

5

5 = altíssima

5
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Manutenção dos
Serviços Jurídicos

Contratação de empresa
de
Softwares jurídico *Em
processo de contratação

Manutenção dos
Serviços Jurídicos

Empresa CLIPPING
BRASIL PUBLICAÇÕES
LTDA * Em processo de
renovação.

Manutenção dos
Serviços Jurídicos

EDITORA REVISTA DOS
TRIBUNAIS LTDA
(Biblioteca Digital
Proview e Revista dos
Tribunais Online Clássico
+ Módulo
Administrativo) * Em
processo de renovação.

1

1

1

13.000,00 (para 12
meses)

Contratação de
Software Jurídico
para prestação de
serviços de
solução
tecnológica de
gerenciamento da
rotina da
Procuradoria
Jurídica.

1

5

5

720,00 (para 12 meses)

Contratação de
empresa
especializada na
prestação de
serviço de
informação
judiciária por meio
de recortes
eletrônicos do
Diário da Justiça

1

5

5

45.000,00
(parcela única)

Contratação de
assinatura anual da
Biblioteca Digital
Proview e da
Revista dos
Tribunais Online
Clássico + Módulo
Administrativo.

1

5

5
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33.90.39.29 Levantamento.
Prospecção e Análise
de Dados Estatísticos,
Econômicos e
Sociológicos

Pesquisa de Satisfação
junto aos usuários do
Metrô-DF

1

33.90.39 - Outros
Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

AMC INFORMÁTICA LTDA
Contrato nº 019/2018

33.90.39 - Outros
Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

EAM SISTEMAS DE
INFORMÁTICA Contrato
nº 007/2017

40.000,00

O indicador pesquisa de satisfação
integra o PPA, sendo um indicador
de resultado da empresa,
importante medição e balizador de
tomada de decisão.

1

5

4

1

158.462,77

Necessário para execução dos
serviços de impressão na
companhia

1

4

5

5

4

5

5

5

5

1

88.121,24

Necessário para gerir ordens de
serviço referente a manutenção
dos trens

1

4

5

5

5

5

5

5

5
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44.90.52 Equipamentos e
Material Permanente

INFRA-2 - A3 Contratação de link de
internet redundante

1

100.000,00

Os ativos de rede que sustentam a
operação já esgotaram sua vida
útil. O Metrô não tem mais peças
de reposição para substituição
quando houver falhas de rede.
Juntando-se a isso, tem-se o
cabeamento estruturado muito
defasado, com falta de ponto de
acesso e gerando falha de rede.
Caso não seja adquirido, afetará a
Operação, que ficará sem rede de
dados, impossibilitando venda de
bilhete e falta de arrecadação
tarifária. É necessário também a
contratação de um link de internet
redundante para mitigar o risco de
indisponibilidade do link de dados
na rede da operação, evitando-se
que tenha falta de arrecadação
tarifária por este motivo.

4

5

5

5

5

5

5

5

5
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44.90.52 Equipamentos e
Material Permanente

INFRA-3 - A1 - Aquisição
de equipamentos de
informática para
renovação do sistema de
backup.

1

1.500.000,00

Os Serviço de processamento e
Armazenamento do Metrô estão
chegando no limite, com
equipamentos em falha e sem
garantia. A cada ano os sistemas e
serviços do Metrô tem um grande
aumento de dados e informações,
porém os equipamentos não estão
acompanhando esse crescimento.
Soma-se a isso, o Metrô não tem
um sistema de Backup que supra
toda a necessidade da empresa,
colocando em extremo risco toda
informação gerada pela companhia
ao longo dos anos. Caso não seja
adquirido novos equipamentos,
nem um novo sistema de backup,
estaremos descobertos, em caso
de desastre ou falha, gerando
prejuízos para a Empresa. Alguns
dos serviços críticos para a
Companhia que serão afetados em
caso de indisponibilidade são:
Sistema de Telefonia, Sistema de
Bilhetagem, RedeMetro, Sistema
de Gerenciamento da Operação
(SIGOP), Sistema de Manutenção
(ENGEMAN), Sistema de Análise de
Dados -BI (QLIK), Internet e
Intranet, dentre outros que
sustentam a infraestrutura.

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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44.90.52 Equipamentos e
Material Permanente

INFRA-5 - A1 - Adquirir
equipamentos e sistemas
de informação para
atender a gestão de
patrimônio

1

680.000,00

Se não houver, não haverá como
exercer gestão de patrimônio da
Companhia.

1

2

5

4

4

4

4

4

4

44.90.52 Equipamentos e
Material Permanente

INFRA-7 - A3 - Aquisição
de pontos de acesso de
rede sem-fio para todas
as unidades do METRÔDF

1

2.000.000,00

Se não houver, não será possível
Implementação da rede WiFi nos
Trens, nas estações e demais áreas
do METRO-DF.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.000.000,00

Visa atender e suportar as
atividades operacionais que,
atualmente, são executadas pelos
técnicos e analistas do METRO-DF.
Dessa forma pretende-se que esses
profissionais fiquem focados no
desenvolvimento do pensamento
estratégicos da organização,
gerando redução em outras
contratações, mitigando as paradas
não programas que possam
ocasionar perda de receita.

5

4

4

4

4

4

4

5

4

44.90.52 Equipamentos e
Material Permanente

INFRA-7 - A5 Contratação de empresa
especializada em suporte
N1, N2, N3 e atividades
projetizadas

1
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44.90.52 Equipamentos e
Material Permanente

DESENV-3 - A1 – Iniciar
processo de aquisição de
suporte, novas licenças e
novos módulos de
Business Intelligence (BI)

44.90.52 Equipamentos e
Material Permanente

DESENV-7 - A1- Adquirir
suporte e licença de uso
do software Ferramenta
para auditoria de acessos
à rede no Active Directory
Microsoft e sistema de
arquivos

44.90.52 Equipamentos e
Material Permanente

SIS-1 - A1- Adquirir
computador com sistema
operacional MacOS ou
compatível

1

1

1

1.000.000,00

É necessário para melhorar a
gestão e processamento dos dados
armazenados nos seus bancos de
dados, pois é preciso que novas
bases de dados sejam consolidadas
e a plataforma de análise seja
atualizada e ampliada para
suportar essas demandas.

3

4

5

5

5

5

5

5

5

1.500.000,00

Necessário para estar em
conformidade com a LGPD. Não
havendo, será impossível auditar e
controlar execução, alteração e
exclusão de arquivos.

1

5

5

5

5

5

5

5

5

20.000,00

É necessário para que se renove o
parque de computadores da
Companhia. Sem isso, após
determinado tempo tais
equipamentos se tornarão
obsoletos.

3

4

4

4

4

4

4

4

4
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