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SEÇÃO III INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA,
DA DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, RESOLVE: Convocar a senhora
ADNA BRAGA LEITE, CPF nº 700.895.311-91 e o senhor WESLEY CAÇADOR SOA-
RES, CPF nº 006.912.311-09, ou seus representantes legais, para comparecimento, im-
preterivelmente até o dia 06/05/2016, no Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito
Federal - IPREV/DF, localizado no SQS, Quadra 09, Torre B, 1º subsolo, Edifício Parque
Cidade Corporate, nesta Capital, para tratar de assuntos referentes ao ressarcimento de salário
proveniente de Exoneração de Cargo Comissionado.

NÁDIA ROSELEI LAMB LIPKE

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO ABERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2016

Processo: 001-000443/2014. Objeto: contratação de solução de tecnologia da informação
para a gestão do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da
Câmara Legislativa do Distrito Federal de acordo com as especificações constantes do Termo
de Referência - Anexo I do Edital. Valor estimado: R$ 1.899.665,60 (um milhão, oitocentos
e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Data e horário
da sessão pública: às 09:30 horas do dia 16 de maio de 2016. Local da sessão: COM-
PRASNET (procedência: sala da CPL, localizada no Edifício Sede da CLDF, Eixo Mo-
numental, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, Térreo Inferior, em Brasília/DF. Programa
de Trabalho: 0112660031471 - Modernização de Sistema de Informação; Subtítulo: 0006 -
Modernização de Sistema de Informação - Câmara Legislativa do Distrito Federal - Plano
Piloto; Elemento de Despesas: 4490-39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa. O respectivo
Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: www.comprasgoverna m e n t a i s . g o v. b r
(UASG: 974004) ou www.cl.df.gov.br. Maiores informações pelos telefones (61) 3348-8651;
3348-8650 ou 3348-8652.

Brasília/DF, 19 de abril de 2016.
ROGERIO CALIXTO DOS SANTOS

Pregoeiro

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 001.000.323/2016; Favorecido: ROBERTO DIAS SANTIAGO; Valor: R$ 6.300,00
(Seis mil e trezentos reais); Objeto: Capacitação de Servidores. Amparo Legal: Art. 25,
inciso II, da Lei n° 8.666/93; Autorização e Ratificação da Despesa: em 15/04/2016, pelo
Ordenador de Despesa e Secretário Geral, José Wilson Porto.

PODER LEGISLATIVO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO
DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS

Processo: 193.000.086/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a
Evento nº 052/2016 - Edital nº 01/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa
do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Clóvis Meireles
Nóbrega Júnior como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à
participação do pesquisador no Congresso Internacional Culturas e Literaturas em Diálogo:
Identidades em Movimento, no período de 12/05/2016 a 14/05/2016, em Perugia/Itália.
NOTA DE EMPENHO 2016NE00141, Data: 01/04/2016, Valor: R$ 5.893,00 (cinco mil,
oitocentos e noventa e três reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100;
Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua
assinatura. DATA DA ASSINATURA: 18/04/2016; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE:
IVONE REZENDE DINIZ, Diretora Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A): Cló-
vis Meireles Nóbrega Júnior.

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A

Em Liquidação
CNPJ Nº. 00.037.226/0001-67

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 15, Parágrafo Único, inciso I, do Estatuto Social da SAB, ficam os
Senhores Acionistas convocados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser rea-
lizada às 15h00 do dia 26 de abril do corrente exercício, na Sede da Empresa, sita no Setor
de Indústria e Abastecimento Sul (SIA/SUL), Trecho 06 Lote 270, nesta Capital, para
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais demonstrações fi-
nanceiras relativas ao Exercício de 2015, processo nº. 075.000.018/2016-SAB e seus anexos;
e 2- Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como fixar-lhes a
respectiva remuneração.

Brasília/DF, 15 de abril de 2016.
RENATO JORGE BROWN RIBEIRO

Conselho de Administração

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na Sede desta Sociedade, sita no Setor
de Indústria e Abastecimento Sul (SIA/SUL), Trecho 06, lote nº 270, nesta Capital, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15.12.76, relativos ao Exercício
de 2015.

JEFFERSON CHAVES BOECHAT
Liquidante

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO

AVISO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, comunica que
realizará CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA, para divulgação do Projeto que visa
concessão, tendo por objeto a expansão, reforma, modernização e operação do Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, e áreas adjacentes, para a realização de feiras, exposições e
eventos, bem como a instalação de equipamentos de apoio. Este procedimento atende ao
disposto no artigo 39 da Lei Federal 8.666/93 e tem por finalidade esclarecer e colher
contribuições para a elaboração do futuro edital de Concorrência Pública Nacional.
O processo de CONSULTA PÚBLICA estará aberto das 8h, do dia 20/04/2016, às 18h do dia
20/05/2016.
No dia 10/05/2016, das 10h às 13h, será realizada a AUDIÊNCIA PÚBLICA, no SDC Eixo
Monumental - Lote 05, Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Brasília - DF.
Os interessados poderão obter informações pela internet, durante o período previsto para o
processo de Consulta Pública no site http://www.parceria.df.gov.br.
Durante o período em que permanecer aberta a Consulta Pública, os interessados poderão se
manifestar por intermédio do email ppp@fazenda.df.gov.br, ou por escrito para o protocolo
geral da Secretaria de Estado de Fazenda até às 18h do dia 20/05/2016, no endereço: SBN
Qd. 02 Bl. A Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902 Brasília - DF - CEP 70049-909.

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE CEILÂNDIA

EDITAL Nº 12, DE 18 DE ABRIL DE 2016.
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE CEILÂNDIA, DA
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA
DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDE-
RAL, no uso das atribuições regimentais previstas no Decreto nº 35.565, de 25 de junho de
2014, e no uso da delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço nº 10/SUREC,
de 13 de fevereiro de 2009, combinada com a Ordem de Serviço COATE nº 21, de 02 de
julho de 2014 e tendo em vista o disposto do artigo inciso III, art. 11 da Lei 4567/2011 de
09 de maio de 2011, INTIMA o(s) interessado(s), a comparecer(em), no prazo de 30(trinta)
dias, à Agência de Atendimento da Receita da Ceilândia, situada na CNN 01 Bloco B -
Ceilândia/DF, nos dias úteis das 12h30 às 18h30 horas, com o fim de providenciar a
regularização de pendência referente ao(s) processo(s) abaixo relacionado(s). O não com-
parecimento no prazo ensejará o arquivamento do processo. Considera-se realizada a in-
timação 15 (quinze) dias após a publicação do presente edital. 043.000.963/2016, REGINA
ANGELIM DA SILVA ME; 129.000.510/2016, JFE 5 BSB EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA; 042.001.216/2016, HENRIQUE PINHEIRO VIEIRA.

CARLOS EDUARDO MADUREIRA SOUTO

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB Nº 2015/012
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: BENNER SISTEMAS S.A.
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de suporte, manutenção, treinamento e consultoria
para sistema de gestão de pessoas do BRB - SISGEP. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação
da vigência do Contrato inicial por 12 meses, a partir de 20/04/2016 até 20/04/2017.
Signatários pelo BRB: Cristiane Maria Lima Bukowitz e pela Contratada: Severino Benner
e Lucrecia Cristina Araújo de Oliveira Processo nº: 041.000.984/2013. Marcelo Varela.
Gerente de Área e.e.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2016/011
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão
Eletrônico nº 011/2016. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 09/05/2016, às
14h, www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção técnica de estações de trabalho (microcomputadores
modelo desktop) instaladas nas unidades administrativas e de negócios do BRB. Valor
estimado: R$ 1.303.200,00 (um milhão, trezentos e três mil e duzentos reais) Local de
obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo nº
018/2016. Jean F. Mazépas.Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

fsadionisio
Realce
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EDITAL DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 01/2016 
 
 

O GOVERNO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Fazenda do Distrito Federal, torna público que realizará Consulta e Audiência Pública, 
regida pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 no período de 20/04/2016 a 20/05/2016 
com os seguintes objetivos e formas de participação: 

 
 

1 Do Objeto: 
 

1.1 A presente CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA tem como finalidade a 
divulgação do Projeto que visa a concessão, tendo por objeto a expansão, 
reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, e áreas adjacentes, para a realização de feiras, exposições e 
eventos, bem como a instalação de equipamentos de apoio, com fulcro no art. 
39  da Lei  n.º 8.666/93. 

 
 

2 Dos Objetivos: 
 

2.1 Obter informações técnicas necessárias e suficientes para expansão, 
reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães. 

 
2.2 Esclarecer eventuais dúvidas quanto aos critérios técnicos exigidos pelo 

Governo do Distrito Federal  na execução do objeto; 
 

2.3 Dar maior publicidade aos requisitos dos objetos desejados; 
 

2.4 Ampliar a competitividade no futuro certame licitatório, sem que se 
prejudique o resultado pretendido pela aquisição. 

 
3 Da Retirada do Edital de Aviso de Consulta e Audiência Pública e anexos: 

 
3.1 EDITAL completo pode ser obtido gratuitamente por meio da Internet, no site 

www.parceria.df.gov.br. 
 

4 Da Forma de Participação: 
 

4.1 Qualquer pessoa física ou jurídica que possua interesse em apresentar 
contribuições que venham a subsidiar a Administração na formatação da futura 
licitação poderá apresentá-las na forma definida neste Edital de CONSULTA E 
AUDIÊNCIA PÚBLICA. 

 
4.1.1 Entende-se por contribuição qualquer sugestão de modificação, 

supressão ou acréscimo nos requisitos pré-definidos para licitação do 
pretenso objeto (Anexo I deste Edital), bem como as dúvidas e demais 
informações que subsidiem o atendimento dos objetivos descritos no item 2 
deste Edital. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 

 

 
 

4.2 As contribuições poderão ser dirigidas à SECRETARIA DE ESTADO DE 
FAZENDA, das 9h de 20/04/2016 até às 18h do dia 20/05/2016,  pelos  
seguintes meios: 

 
4.2.1 E-mail: ppp@fazenda.df.gov.br 

 

4.2.2 Via postal ou protocolo: 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, situada no SBN Qd. 02 Bl. A Ed. 
Vale do Rio Doce 9º andar, sala 902 – Brasília – DF, CEP 70.040-909. 

 
4.2.3 DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 

 
4.2.3.1 No dia 10 de m a i o de 2016, a partir das 10h00, será 

realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA no SDC Eixo Monumental - Lote 05, 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília – DF – CEP 
70.070-350. 

 
4.2.3.2 A sessão presencial compreenderá 3 (três) etapas, conforme 

elencado a seguir: 
 

I – Fase de Credenciamento, quando serão credenciados, por 
ordem de chegada, as Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, por 
meio de seus representantes, interessados em participar da fase 
de debates; 

 
II – Fase de Debates, na qual será oportunizado, àqueles que 
estejam credenciados, o tempo de até 10 minutos, por inscrito, 
para que se manifeste quanto ao objeto da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA; 

 
III – Fase de Formalização das Contribuições, quando serão 
recolhidas as considerações dos Credenciados, por escrito, para 
que sejam formalmente analisadas pela SECRETARIA DE 
ESTADO DE FAZENDA, com as demais contribuições 
apresentadas por e-mail e correspondência. 

 
4.2.3.3 Durante a fase de debates a SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA, por meio de seus representantes, poderá se manifestar 
verbalmente, caso julgue pertinente, visando enriquecer o tema em 
pauta. 

 
4.2.3.4 Todas as contribuições e questionamentos deverão referir-se 

ao objeto da AUDIÊNCIA PÚBLICA, sendo desconsideradas as relativas 
a outros assuntos. 

 
 

4.2.3.5 A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA reservar-se-á o 
direito de não discutir durante  a  AUDIÊNCIA  PÚBLICA  as  
contribuições recebidas. 

 
4.2.3.6 O resultado da análise das contribuições será publicado no 

site da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, após avaliação da 
área demandante e antes da abertura do certame licitatório. 
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4.2.3.7 Se ao final do prazo para o encerramento da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA ainda houver algum interessado em se manifestar, o mesmo 
poderá enviar a sua contribuição por escrito, na forma dos itens 4.2.1    e 
4.2.2 deste Edital. 

 
4.2.4 Comporão a mesa: 

 
a) o Secretário de Estado de Fazenda, como Presidente da mesa; 
b) e o Secretário de Estado de Esporte Turismo e Lazer; 
c) o Secretário Adjunto de Turismo; e 
d) o Subsecretário de Parcerias Público Privadas. 

 
 

4.2.4.1 Ao Presidente competirá: 
 

a) Dirimir as questões de ordem; 
 

b) Decidir conclusivamente sobre os procedimentos 
adotados na AUDIÊNCIA PÚBLICA; 

 
c) Conceder e cassar a palavra quando o expositor 
extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em 
que o tema abordado se afastar da matéria em pauta; 

 
d) Determinar a retirada de pessoas que perturbarem a 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, coibir as condutas desrespeitosas ou 
com o fim de protelar ou desvirtuar o objetivo da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA. 

 
e) Indicar outro membro da mesa para substituí-lo no 
desempenho de suas competências. 

 
4.2.4.2 Aos demais membros competirá: 

 
a) Registrar a Ata da CONSULTA PÚBLICA. 

 
b) Credenciar os participantes inscritos na CONSULTA PÚBLICA 

 
4.2.4.3 Representantes da Secretaria de Estado de Fazenda e da 

Secretaria de Estado de Esporte Turismo e Lazer darão suporte à Sessão de 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, no que tange às questões técnicas relativas às 
especificações do objeto. 

 
5 Das Disposições Gerais: 

 
5.1 A sessão de AUDIÊNCIA PÚBLICA será registrada em ata; 

 
5.2 A sessão terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como meios de 

comunicação, respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local 
de realização; 

 
5.3 A CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA têm como finalidade o cumprimento  
ao   que   dispõe   o   artigo   39,   da   Lei  8.666/93,  não  dando  o  direito  aos   seus 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 

 

 
 

participantes de qualquer tipo de indenização ou contratação do objeto pela 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. 

 
5.4 Concluídas as manifestações dos participantes credenciados, o Presidente 

dará por finalizada a AUDIENCIA Pública, fazendo a leitura da ata, que será 
assinada pelos membros da mesa e, ao menos, 3 (três) participantes como 
testemunha. 

 
6 Anexos: 

 
6.1 Anexo I – Modelo de Negócio Referencial que balizará a pretensa contratação. 

 
 
 

Brasília/DF, 20 de abril de 2016. 
 
 

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA 
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MODELO DE NEGÓCIO REFERENCIAL PARA A CONCESSÃO, TENDO 
POR OBJETO A EXPANSÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO 
DO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, E ÁREAS 
ADJACENTES, PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E 
EVENTOS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO 
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1 AVISO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

 

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, 

comunica que realizará CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA, para divulgação 

do Projeto que visa concessão, tendo por objeto a expansão, reforma, 

modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e 

áreas adjacentes, para a realização de feiras, exposições e eventos, bem como 

a instalação de equipamentos de apoio. 

Este procedimento atende ao disposto no artigo 39, da Lei Federal 

8.666/93, e tem por finalidade esclarecer e colher contribuições para a 

elaboração do futuro edital de Concorrência Pública Internacional. 

O processo de CONSULTA PÚBLICA estará aberto das 8h, do dia 

20/04/2016, às 18h do dia 20/05/2016.  

No dia 10/05/2016, das 10h às 12h, será realizada a AUDIÊNCIA 

PÚBLICA, no SDC Eixo Monumental - Lote 05, Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães. 

Os interessados poderão obter informações pela internet, durante o 

período previsto para o processo de Consulta Pública no site 

http://www.parceria.df.gov.br. 

Durante o período em que permanecer aberta a Consulta Pública, os 

interessados poderão se manifestar por intermédio do e-mail 

ppp@fazenda.df.gov.br, ou por escrito para o protocolo geral da Secretaria de 

Estado de Fazenda até às 18h do dia 20/05/2016, no endereço: SBN Qd. 02 Bl. 

A Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, Brasília – DF – CEP 70049-909. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

 

Brasília figura entre os ícones do País1 e se destaca por ser o centro do 

Poder e Patrimônio Cultural da Humanidade. Com crescimento de 69% no 

número de eventos em 2012, alcançou posição relevante no ranking das 

cidades que mais recepcionaram eventos internacionais cadastrados pela 

ICCA (International Convention & Congress Association) acompanhada por 

São Paulo e Rio de Janeiro. 

Sua localização estratégica, a disponibilidade de espaços para 

convenções e a estrutura hoteleira destacam Brasília como uma das principais 

sedes de eventos do mundo. Nesse contexto, o Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães – CCUG aparece como palco ideal para a realização de eventos de 

médio e grande porte, tais como Congressos, Exposições, Seminários e Feiras 

Nacionais e Internacionais. 

O CCUG possui 54 mil m² de área construída. Seu formato atual é 

composto pelas Alas Norte, Sul e Oeste, e conta com 5 (cinco) auditórios, 

sendo um deles o auditório Master, que tem capacidade para, 

aproximadamente, 3 (três) mil pessoas, além de amplos espaços para feiras e 

exposições, 13 salas moduláveis e áreas de apoio, conforme detalhado no 

Anexo 2. 

 Apesar do imenso potencial, o CCUG carece de uma gestão arrojada, 

sobretudo na captação de eventos, afim de que retome a sua função de 

fomento do trade turístico, que é fonte geradora de oportunidades de negócios 

e de empregos diretos e indiretos e representa atividade com impacto bastante 

significativo no conjunto da economia do Distrito Federal. 

 
 
 
 
 
																																																													
1	Os	ícones	do	país	apontados	foram	Rio	de	Janeiro,	Amazônia,	Povo	Brasileiro,	Diversidade,	Foz	do	
Iguaçu	e	Brasília.	(Plano	Aquarela	2020	–	EMBRATUR)	
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3 JUSTIFICATIVA 
 
 
 

A diversidade de espaços oferecida pelo Centro de Convenções o 

habilita a sediar uma gama ampla de eventos: empresariais, políticos, sociais, 

esportivos, gastronômicos, culturais, técnicos, turísticos, feiras, dentre outros. A 

sua localização também representa uma vantagem estratégica a ser explorada 

para atrair eventos nacionais e internacionais. 

O CCUG alcançou, em 2015, uma taxa de ocupação de 42,5%, se 

considerarmos todos os eventos públicos que obtiveram isenção de cobrança. 

Essa taxa cai para 26,5%, se considerarmos somente os eventos privados, que 

ainda se beneficiavam com a concessão de elevados descontos (média supera 

50%). Sabe-se que o CCUG tem potencial para atingir 65% de ocupação anual, 

quando alcançar maturidade na operação, o que o posiciona entre os players 

relevantes do mercado nacional e internacional de eventos. 

Nas condições em que opera, recebeu 188 eventos, em 2015, e obteve 

uma receita bruta de R$ 12.138.618,11 (doze milhões, cento e trinta e oito mil, 

seiscentos e dezoito reais e onze centavos). Porém, apenas R$ 2.408.846,53 

(dois milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e três centavos) verteram para os cofres públicos como arrecadação. 

O baixo desempenho tem como causas as falhas de gestão e a 

ineficiência na captação de eventos, que resulta no subaproveitamento das 

áreas locáveis. Além disso, há a ocorrência de elevados índice isenções e 

descontos que deterioram a receita, sendo 51,06% da receita total deduzidos 

em isenções concedidas à administração pública e 30,40% em descontos 

concedidos sobre o valor de locação a terceiros (iniciativa privada). 

Para reposicionar o CCUG no mercado, será necessário um significativo 

esforço de reposicionamento de marca, a fim de atrair eventos de maior porte, 

com expressivo número de participantes e cujos organizadores disponham de 

maior capacidade de aporte para arcar com os custos do evento. Toda essa 

operação demanda uma equipe especializada em captação de eventos e 

dedicada, exclusivamente, à negociação do espaço. 
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4 OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 
 

 

A concessão do Centro de Convenções Ulysses Guimarães – CCUG 

tem como escopo a melhoria da gestão do equipamento público, a fim de 

atingir níveis de serviço compatíveis com o seu perfil de uso, que é o da 

recepção de eventos de médio e grande porte. 

A fim de aplicar as diretrizes do modelo de gestão por parcerias com a 

iniciativa privada, o Governo do Distrito Federal – GDF torna público o escopo 

da concessão desenvolvida para viabilizar a reforma, modernização, expansão 

e operação do CCUG, a fim de atrair interessados na sua exploração. 

Tais medidas têm como finalidade o fomento e a ampliação da atividade 

turística e, consequentemente, do mercado de turismo do Distrito Federal, além 

de reforçar a política de redução de gastos do GDF, a melhoria na eficiência da 

gestão dos recursos públicos e o aumento da arrecadação tributária. 

 

 

5 MODELO DE NEGÓCIO PROPOSTO PELO GDF 
 

 

As premissas que subsidiaram o modelo de negócio, incluindo a 

modelagem econômico financeira, foram baseadas em dados fornecidos pela 

Secretaria Adjunta de Turismo, informações e estudos recebidos por meios de 

Manifestações de Interesse Privado – MIPs, além de informações de mercado. 

Estas fontes foram analisadas e verificadas em entrevistas realizadas com 

operadores do setor de eventos e empreendimentos comerciais. 

 
5.1 Concepção geral do modelo 
 

A concessão do CCUG foi elaborada considerando uma reforma e 

modernização nas instalações existentes, aliada a construção de novas áreas 
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(restaurantes, cozinhas e estacionamentos) que aumentarão a atratividade 

geral do empreendimento.  

Em contrapartida a concessionária poderá explorar as receitas advindas 

da operação do CCUG durante um período de 30 anos. Durante todo esse 

período, considerou-se o pagamento anual pela outorga de, no mínimo, R$ 1,5 

milhão. 

 
5.2 Investimentos  
 

O investimento total do empreendimento foi estimado em R$ 79 milhões, 

considerando: 

A. Obras de construção de área de Restaurantes e Cozinha (R$ 17 

milhões); 

B. Obras de construção de Estacionamento Privado Subterrâneo para 

abrigar, no mínimo, 1000 vagas (R$ 29 milhões); 

C. Obras de expansão de Estacionamento Público (R$ 1,8 milhão); 

D. Reforma e modernização do CCUG (R$ 15,6 milhões); 

E. Reinvestimento para manutenção estrutural do CCUG (R$ 15,6 milhões) 

 

 A concessionária terá um prazo de 120 dias, após a adjudicação do 

certame, para apresentação dos projetos e toda a documentação necessária 

para a obtenção de licenças e autorizações relativas aos itens A, B, C, D e E 

para aprovação do PODER CONCEDENTE. O cumprimento dessas exigências 

vinculará a assinatura do contrato. 

 O período para a conclusão das obras (itens A, B, C e D) é de 24 meses, 

a partir da assinatura do contrato, incluído nesse prazo a obtenção de todas as 

licenças e autorizações necessárias. Caso o prazo não seja cumprido, o 

pagamento pela outorga será aumentado em R$ 200.000,00, a cada mês de 

atraso na entrega das obras, até o limite de R$ 6.000.000,00. 

O estacionamento privado e a área de restaurante e cozinha poderão 

ser planejados como parte de uma mesma edificação, desde que cumpridas as 

diretrizes construtivas de cada equipamento. 
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 O valor total foi estimado tendo como referência as características dos 

investimentos e parâmetros de operação e manutenção descritos no Caderno 

de Encargos (Anexo 1), a partir de valores recebido em MIPs e referências de 

mercado.  

 O reinvestimento a que se refere o item E deverá ser feito ente o 14º e o 

15º ano da concessão. 

 

5.2.1 Área de restaurantes e cozinha 

 
O espaço destinado à instalação de cozinhas, restaurantes e outras 

atividades relacionadas à alimentação deverá ter área mínima de 8.500 m². A 

área de restaurante e cozinha deverá estar localizada dentro da poligonal do 

CCUG. A localização sugerida, mas não obrigatória, para construção é 

indicada na Figura 1 (abaixo). 
Figura 1: Localização sugerida área de restaurante e cozinhas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Subsecretaria de Parcerias Público Privadas - GDF 
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A obra para construção de área de restaurantes teve valor estimado em 

R$ 17 milhões, divididos em partes iguais no 1º e 2º ano de concessão.  

 

A estrutura mínima e as diretrizes da área de restaurantes e de cozinha 

deverá conter: 

 

i. Duas áreas de restaurantes, com um mínimo de 1200m², contendo, 

cada um: 

• Salão que comporte 720 pessoas sentadas, de área mínima de 

1000m²; 

• Infraestrutura de cozinha e as respectivas estruturas de suporte: 

• Depósitos para secos, resfriados e congelados; 

• Área de preparo de carnes, aves e peixes; 

• Copa de distribuição e de lavagem; 

• Depósito de material de limpeza; 

• Sanitários para o público; 

• Vestiários para funcionários; 

 

ii. Área de alimentação multiuso com, no mínimo 2400m², que contenha: 

• Salão que comporte 1360 pessoas sentadas, de área mínima de 

1920m²; 

• Duas áreas independentes com infraestrutura de cozinha e suas 

respectivas estruturas de suporte; 

• Depósitos para secos, resfriados e congelados; 

• Área de preparo de carnes, aves e peixes; 

• Copa de distribuição e de lavagem; 

• Depósito de material de limpeza; 

• Sanitários para o público; 

• Vestiários para funcionários; 
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5.2.2 Área de estacionamento público 

 
A concessionária deverá ampliar estacionamento público com área 

mínima de 10.000 m² para abrigar 473 vagas. 

A obra para construção de estacionamento público teve valor estimado 

em R$ 1,8 milhão, a ser gasto no 2º ano de concessão.  

A área para ampliação de estacionamento público está localizada em 

área pública, na parte posterior ao prédio do CCUG, nas adjacências do 

Planetário de Brasília e do Clube do Choro e será devidamente detalhada pelo 

PODER CONCEDENTE. A Figura 2 apresenta a área indicativa. 
 

Figura 2: Localização indicativa área de estacionamento público  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Subsecretaria de Parcerias Público Privadas - GDF 
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5.2.3 Obras de construção de estacionamento privado  

 
A concessionária deverá construir e explorar economicamente área de 

estacionamento privado, no subsolo, que abrigue no mínimo 1000 vagas. A 

obra para construção de estacionamento privado teve valor estimado em R$ 29 

milhões, divididos em partes iguais no 1º e 2º ano de concessão.  

A área de estacionamento privado deverá estar localizada dentro da 

poligonal do CCUG. A área indicativa, mas não obrigatória, está apontada na 

Figura 3 abaixo. 

 
Figura 3: Localização indicativa área de estacionamento privado  

 
 
 

Fonte: Subsecretaria de Parcerias Público Privadas - GDF 
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5.2.4 Reforma, modernização e reinvestimentos 

 

 Para atendimento dos padrões de operação e manutenção exigidos na 

concessão, considerou-se um investimento de R$ 15,6 milhões para reforma e 

modernização das atuais estruturas e componentes do CCUG. Além disso, foi 

considerado um reinvestimento de igual valor, divididos em partes iguais no 14º 

e 15º ano de concessão. 

 
5.3 Operação e manutenção 
 

A concessionária executará a operação, gestão comercial, manutenção 

e demais serviços necessários ao pleno funcionamento do CCUG. A operação 

compreende todas as despesas administrativas, pessoal, água, energia e 

outros custos relacionados à gestão do CCUG. A manutenção compreende o 

conjunto de intervenções físicas programadas com o objetivo de recompor e 

aprimorar as características técnicas e operacionais do CCUG dentro de 

padrões estabelecidos, ou, ainda, prevenir que sejam alcançados níveis 

indesejados, podendo envolver ações de reforma, reabilitação ou restauração. 

 Especificamente com relação à manutenção estão sendo considerados 

os seguintes componentes: 

• Edificações 

• Energia, iluminação e instalações elétricas. 

• Conforto Térmico (Sistema de ar condicionado). 

• Sanitários e Vestiários 

• Instalações de água, esgoto e drenagem. 

• Telecomunicações (voz, dados, imagem). 

• Sistema de vigilância eletrônica. 

• Sistema de detecção, prevenção e combate a incêndio 

• Limpeza 

• Gestão de resíduos. 

• Áreas destinadas a serviços de alimentação coletivas. 
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• Controle de pragas 

• Áreas verdes (Serviços de paisagismo e jardinagem). 

• Gestão de estacionamentos e controle do tráfego 

• Montagem e desmontagem de espaços de eventos 

 

 Todos os itens acima mencionados estão especificados no Caderno de 

Encargos (Anexo 1), que apresenta detalhadamente os padrões de como 

manter, implementar e executar as ações para se prestar um bom atendimento 

a todos os usuários do CCUG. 

Para a operação e manutenção do CCUG estimou-se um custo inicial de 

R$ 12 (doze) milhões que alcança o patamar de R$ 14 (quatorze) milhões no 

quinto ano de operação. 

 
5.4 Projeções de receita 
 
 Durante o período de concessão do CCUG, elencou-se que a 

concessionária poderá explorar as seguintes fontes de receita: 

 

a) Aluguel espaços  

o Auditórios 

o Áreas de exposição 

o Salas Multiuso 

o Salas de apoio (credenciamento, cozinhas, etc). 

b) Serviços de apoio a eventos 

o Internet e Telecom 

o Serviços receptivo (traslado, valet, credenciamento, etc) 

o Alimentação e afins (catering) 

o Comissões contratos/ serviços (intermediação) 

c) Publicidade 

o Banners e etc. 

o Publicidade on-line 

o Naming Rights 
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d) Estacionamento privado  

e) Operação/ exploração área de restaurante e cozinha para público em 

geral 

 
 As projeções de receita realizadas consideraram somente os itens A e 

D. No que concerne ao aluguel de espaços, está sendo prevista uma taxa de 

ocupação de 50%, alcançando um faturamento de R$ 27.366.247,94 já no 5º 

ano de operação, que corresponde ao período de maturação do projeto. Para 

essa projeção foi considerado um preço de R$ 8,21 por m²/dia e R$ 10,14 por 

assento/dia. Não se considerou um eventual reajuste de preços após a 

melhoria e modernização dos espaços e serviços prestados no CCUG.  

 No que se refere à exploração de estacionamento privado, foi admitida 

uma receita de R$ 35,00 por vaga/dia e uma expectativa de ocupação de 100 

dias de ocupação do espaço por ano, a partir do 5º ano de operação. Isso 

resulta em uma projeção de receita anual de R$ 3,5 milhões. 

 
 
6. SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

 

Com o intuito de atribuir eficiência à manutenção dos níveis de serviço 

desejáveis, foi projetado um sistema de mensuração de desempenho (SMD), 

que implicarão na acréscimo do valor a ser pago pela outorga. Os indicadores 

de desempenho estão relacionados à qualidade dos serviços prestados pelo 

concessionário, já os indicadores de disponibilidade mensuram a regularidade 

dos serviços prestados.  

 Cada não conformidade de um indicador implicará uma quantidade de 

pontos, que serão convertidos em valor monetário a ser acrescido à outorga 

devida pelo concessionário ao poder concedente. Com relação aos indicadores 

de disponibilidade, para cada período de indisponibilidade, em cada um dos 

itens listados no Quadro 2, serão computados 5 pontos. Para cada indicador de 
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desempenho, listado no Quadro 3, será computada uma pontuação 

determinada, possuindo, cada um deles, uma pontuação máxima. 

A aferição dos indicadores de disponibilidade e desempenho será feita 

por amostragem, a qual terá sua metodologia definida pelo poder concedente. 

Deverá ser contratada pelo concessionário auditoria independente (Verificador 

Independente) para as aferições dos indicadores. 

A mensuração do montante da outorga a ser paga pelo concessionário 

será realizada anualmente, por meio de auditoria independente contratada 

(verificador Independente), sendo que eventuais acréscimos apurados pelo 

SMD serão aplicados em até três meses após o fechamento do exercício 

social. Os indicadores de desempenho e disponibilidade estão listados nos 

Quadros 2 e 3. 
 

Quadro 2: Indicadores de disponibilidade 

 
 

Item de 
disponibilidade 

 
 

Condição para Disponibilidade 

 
Período de 

indisponibilidade 

 
Acessibilidade 

Adequadas condições de acesso desde a 
entrada do CCUG até a UNIDADE 
FUNCIONAL analisada (incluindo a 
legislação aplicável para portadores de 
necessidades especiais) 

 
24 horas 

Iluminação Lâmpadas em adequado funcionamento. 2 horas 

 
Som 

Sistema de som em adequado 
funcionamento 

 
4 horas 

 
Eletricidade 

Instalações de energia elétrica em 
adequado funcionamento e adequado 
estado aparente inclusive para 100% dos 
chuveiros, soquetes, plugues e conectores 
para equipamentos. 

 
4 horas 

 
Água corrente 

Existência de água corrente, ausência de 
vazamentos ou entupimentos. Todo o 
sistema de água deve se encontrar em 
adequado estado de manutenção e 
funcionamento 

 
2 horas 
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Móveis 

Todos os itens, partes e peças do 
Mobiliário devem se encontrar em 
adequado estado de manutenção e em 
condições de utilização, segurança e 
higienização adequadas. 

 
48 horas 

 
Aparência e 
funcionamento da 
infraestrutura 

Partes construtivas (paredes, forro, piso) 
em adequadas condições, ou seja, 
ausência de trincas, vidros quebrados, 
mofo, infiltrações. 

 
 

24 horas 

 
Sistemas de 
proteção contra 
incêndio 

Sistema de proteção contra incêndio         
em adequado funcionamento 

 
 

24 horas 

 
 
Ar condicionado 

Equipamentos de ar condicionado em 
adequado funcionamento 

 
 

4 horas 

Elevador  Equipamentos de elevador em adequado 
funcionamento 

 
24 horas 

 
Parede modular 

Equipamentos de parede modular em 
adequado funcionamento 

 
24 horas 

Serviços integrados 
de telefonia e 
videoconferência 

Disponibilização de serviços de telefonia e 
videoconferência 

 
4 horas 

 
Conforto Acústico 

Equipamentos referentes ao conforto 
acústico do centro de convenções em 
adequadas condições de utilização 

 
24 horas 

Internet banda larga 
com serviço de Wi-fi 
em todo o Centro de 
Convenções. 

Disponibilização do serviço de internet via 
wi-fi (acesso a internet) em toda área do 
CCUG, inclusive sua área externa. 

 
2 horas 

 
Segurança captação 
de imagens 

Adequado funcionamento do Sistema de 
captação, registro e transmissão de 
imagens durante no mínimo 99% do tempo. 

 
4 horas 

 
Segurança - equipe 
de segurança 

Disponibilidade de 99% da equipe de 
segurança em todo o CCUG. 

 
24 horas 

 
Atendimento 
comercial 

Disponibilidade de 70% atendentes para 
agendamento dos eventos. 

24 horas 
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Quadro 3: Indicadores de desempenho 

Indicador Tempo de 
tolerância 

Pontos 
de DE 

Máx. de 
pontos 

Período de 
monitoramento 

 
 
Limpeza diária de 
espaços internos 

 
 

2 horas 

 
 

4 

 
 

920 

 
 

Diário (D) 

 
Limpeza diária de 
espaços externos 

 
2 horas 

 
4 

 
840 

 
Diário (D) 

 
Certificados de 
controle de pragas 

 
24 horas 

 
5 

 
60 

 
Mensal (M) 

 
Limpeza - áreas 
específicas 

 
 

2 horas 

 
 

10 

 
 

120 

 
 

Mensal (M) 

 
 
Manejo apropriado 
de resíduos 

 
 

1 hora 

 
 

10 

 
 

2.000 

 
 

Diário (D) 

 
Controle de ruídos 

 
NA 

 
10 

 
2.000 

 
Diário (D) 

 
 
Atendimento 
ambulatorial 

 
 

1 hora 

 
 

10 

 
 

1.900 

 
 

Diário (D) 

 
Registro de 
Atividades 

 
N/A 

 
70 

 
840 

 
Mensal (M) 

 
 
Relatórios 
Financeiros 

 
 

N/A 

 
 

80 

 
 

960 

 
 

Mensal (M) 

 
Pesquisa de 
satisfação dos 
usuários 

 
 

5 dias úteis 

 
 

10 

 
 

360 

 
 

Bimestral 
(B) 
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7 UTILIZAÇÃO DO CCUG PELO PODER CONCEDENTE DURANTE 
PERÍODO DE CONCESSÃO 
  
 

O poder concedente, a partir da transferência da gestão do CCUG ao 

Concessionário, não terá mais inferência na marcação dos eventos, porém 

todos os eventos já contratados deverão ser assumidos pelo Concessionário. O 

Concessionário deverá assumir a agenda de eventos já reservados e 

confirmados para os anos de 2016, 2017 e 2018. 

Dessa forma, o concessionário deverá assumir todos os direitos e 

obrigações correspondentes à posição contratual assumido pela gestão atual 

do CCGU no aludido contrato. 

Para eventos de interesse do poder concedente, esse poderá exercer o 

direito de preferência para um período de até 20 (vinte) dias por ano para 

realização de eventos de seu interesse, sendo esse distribuído da seguinte 

forma: 10 dias na alta temporada (meses de Janeiro, Fevereiro, Julho e 

Dezembro) e 10 dias na baixa temporada (demais meses). 

A preferência na marcação de eventos será concedida desde que 

definidos com até 36 meses de antecedência. Após esse prazo mínimo, o 

poder concedente perde qualquer direito de preferência.  

A reserva das datas mencionadas acima deverá ser confirmada com a 

concessionário, por escrito, com antecedência mínima de 18 (dezoito) meses 

de sua utilização. Caso não confirmada a reserva dentro do prazo, a data 

poderá ser livremente comercializada. 

Em caso de utilização do CCUG durante o período de concessão, o 

poder concedente se submeterá aos preços praticados pelo concessionário ao 

mercado, que poderão ser pagos de forma direta à concessionária ou por meio 

de desconto no valor da outorga. 

 
 
 
 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 

 

	

 

	

18	
	

8 OUTRAS OBRIGAÇÕES 
 
 
8.1 Alvará 
 

É responsabilidade da concessionária, diretamente ou por meio de seus 

contratados, a obtenção e manutenção durante todo o prazo da concessão das 

licenças de instalação e operação, bem como dos alvarás de funcionamento do 

CCUG e dos eventos.  

 

8.2 Habite-se  
 

É responsabilidade da concessionária a obtenção do Habite-se. Para 

tanto terá que atender todas as exigências, sobretudo da AGEFIS e do Corpo 

de Bombeiros. 

 

8.3 Seguros e Garantias 
 

A concessionária deverá manter durante todo o prazo da concessão, os 

seguintes seguros: 

I. Garantia de Pagamento pela Outorga correspondente a 3 vezes o 

valor anual pago pela outorga (R$ 4.500.000,00), que deverá ser 

recomposta no prazo máximo de 6 meses quando executada pelo 

PODER CONCEDENTE; 

II. Seguro de Riscos Nomeados, relativamente ao conjunto de bens 

reversíveis, para cobertura de danos materiais decorrentes dos 

seguintes eventos: (1). Cobertura de incêndio, queda de raio e 

explosão de qualquer natureza; (2). Cobertura de danos elétricos; 

(3).Cobertura de vendaval, furacão, ciclone, granizo, impacto de 

veículos terrestres e queda de aeronaves; (4). Cobertura de tumultos, 

greves, manifestações e “lock-out”; (5). Cobertura de 

desmoronamento; (6). Cobertura de alagamento e inundações; (7). 
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Cobertura de vazamento na tubulação e danos por água; (8). 

Cobertura de lucros cessantes referentes às despesas fixas 

necessárias à continuidade da prestação dos SERVIÇOS, pelo 

período indenitário mínimo de 6 (seis) meses;  

III. Seguro de Responsabilidade Civil Geral (RCG); 

IV. Seguro de perfeito funcionamento dos bens reversíveis. 

 

 

9 MODELO DO CERTAME LICITATÓRIO 
 
 

A concessão do Centro de Convenções Ulysses Guimarães terá o prazo 

de vigência do contrato previsto em 30 (trinta) anos e o seu valor estimado é 

R$ 45.000.000,00, a fim de implantar um novo modelo de gestão, vinculado a 

um sistema de mensuração de desempenho, a fim de atingir níveis de serviço 

compatíveis com o seu perfil de uso, que é o da recepção de eventos de médio 

e grande porte. 

Poderão participar pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, 

inclusive as instituições financeiras, as entidades de previdência complementar 

e os fundos de investimento, todos estes isoladamente ou em consórcio, desde 

que satisfaçam, plenamente, os termos e condições constantes do edital. 

A seleção da melhor proposta será vinculada aos critérios de habilitação 

e classificação, sendo este último o do maior valor pago pela outorga. 

A fim de oportunizar o conhecimento da situação do equipamento 

público, serão realizadas tantas visitas técnicas quantas forem necessárias 

para que as proponentes possam vistoriar todos os locais com a finalidade de 

implantar os investimentos previstos no modelo de negócio. 

Por ocasião das visitas, o poder concedente lavrará Termo de 

Ocorrência contendo a descrição dos fatos ocorridos e as observações 

apontadas pelas empresas visitantes. 
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10 PERGUNTAS ORIENTADORAS 
 

 

A. Custos de Operação 
 

i. Os custos de operação previstos no modelo de negócio refletem 

os níveis de serviço exigidos? 

 

B. Viabilidade dos investimentos 
 

i. É financeiramente viável a construção de estacionamento 

subterrâneo? 

ii. Considerando o porte do CCUG, qual é a quantidade de vagas 

ideal para a operação economicamente viável do 

estacionamento? 

iii. Caso não haja viabilidade econômico-financeira para a 

construção do estacionamento subterrâneo, qual seria a 

alternativa considerada? 

 

C. Exploração comercial de área de restaurante e cozinha 
 

i. Qual formato e qual modelo de operação seria mais adequado 

para exploração dos serviços de alimentação? 
 

• A referida área deve ser de uso exclusivo aos participantes 

do evento? 

• Poderá ser aberta ao público em geral (praça de 

alimentação)? 
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D. Período de exploração 
 

i. O período de exploração estimado é compatível com a 

amortização do investimento (payback)? 

 

E. Receita publicidade 
 

i. Qual formato e qual modelo de operação seria mais adequado 

para a exploração de serviços de publicidade, considerando:  

naming rights, publicidade on line e outros? 

ii. Qual a receita e custos estimados? 

 
F. Receita dos serviços de apoio 

 
i. Qual formato e qual modelo de operação seria mais adequado 

para a exploração serviços de apoio, considerando:  

• Internet e Telecom; 

•  Serviços de receptivo (traslado, valet, credenciamento, 

etc); 

• Alimentação e afins (catering)? 

ii. Qual a receita e custos estimados? 
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ANEXO 1  
 

CADERNO DE ENCARGOS 
– MINUTA – 

 
1. OBJETIVOS 
 

1.1. Este documento tem como finalidade determinar as obrigações da 
CONCESSIONÁRIA relacionadas à prestação dos SERVICOS que 
constituem o objeto do CONTRATO, no que se refere tanto às 
obrigações de caráter geral, como aos requisitos mínimos para 
expansão, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães - CCUG. Este documento é dividido em duas partes sendo a 
primeira relativa às características construtivas e ao detalhamento de 
obras e a segunda referente à prestação de serviços, manutenção e 
operação do CCUG.  

 
2. OBRIGAÇÕES DE CARÁTER GERAL 
 

2.1 Sem prejuízo das disposições integrantes das demais cláusulas e 
ANEXOS ao CONTRATO, e em cumprimento às suas obrigações 
contratuais, incluindo as decorrentes da lei e de normas regulamentares, 
são obrigações da CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo da 
CONCESSÃO: 

 
2.1.1 Manter atualizadas a qualificação técnica e as licenças 

junto aos órgãos responsáveis; 
  

2.1.2 Cumprir com as condições descritas na PARTE II do 
CADERNO DE ENCARGOS e demais documentos deste 
EDITAL; 

 
2.1.3 Desenvolver, com vistas à execução dos serviços, práticas 

e modelos de gestão, conforme as normas e padrões 
internacionais de forma a assegurar que as necessidades 
de todos os USUÁRIOS estejam compreendidas, aceitas e 
atendidas, fornecendo serviços e produtos de forma 
consistente e com alto nível de qualidade;  
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2.1.4 Facilitar e disponibilizar acesso às informações e 
documentações pertinentes na hipótese de processos de 
auditoria ou verificação, ou quaisquer processos de 
fiscalização conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou 
terceiro por ele autorizado;  

 

2.1.5 Ter as demonstrações financeiras auditadas por auditor 
independente registrado na Comissão de Valores 
Mobiliários; 

 
2.1.6 Criar sítio eletrônico sobre o CCUG com informações e 

fotos sobre os equipamentos incluindo, ao menos, as 
características técnicas, dados para contato e outros 
elementos detalhados sobre a programação; 

 

2.1.7 Publicar as demonstrações financeiras anuais em jornais 
de grande circulação nacional e no Diário Oficial do Distrito 
Federal, bem como manter atualizado sítio eletrônico 
contendo tais informações e outras de caráter geral que 
possam ser de interesse dos usuários e da sociedade; 

 

2.1.8 Entregar ao PODER CONCEDENTE e publicar, nos termos 
da lei, até o dia 30 de março de cada ano, as 
demonstrações financeiras, auditadas por empresa de 
auditoria independente, devidamente cadastrada na 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e manter os 
registros contábeis de todas as operações em 
conformidade com as normas aplicáveis às companhias 
abertas, nos termos da Lei Federal n.º 6.404/76, tal como 
alterada, especialmente pela Lei Federal n.º 11.638/07, e 
com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM;  

 

2.1.9 Apresentar ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, 
até o final do mês subsequente ao do encerramento do 
trimestre referenciado, suas demonstrações contábeis, 
acompanhadas de relatório que deverão contemplar, sem 
prejuízo de outras, as seguintes informações:  
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2.1.9.1 Transações entre a CONCESSIONÁRIA e suas 
partes relacionadas;  

2.1.9.2 Pagamentos feitos pela CONCESSIONÁRIA a 
terceiros por ela contratados;  

2.1.9.3 Relatório sobre a arrecadação das receitas da 
CONCESSIONÁRIA por tipo de receita;  

2.1.9.4 Depreciação e amortização dos ativos da 
CONCESSIONÁRIA e dos BENS REVERSÍVEIS; 

 
2.1.9.5 Provisão para contingências (civis, trabalhistas, 

fiscais, ambientais ou administrativas); 
2.1.9.6 Relatório da administração; e 
2.1.9.7 Declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o 

valor do capital social integralizado, a indicação dos 
sócios e as alterações na composição societária; 

 
 

2.1.10 Apresentar previamente ao PODER CONCEDENTE os 
projetos de implantação relativos aos serviços 
apresentados neste ANEXO;  

 
2.1.11 Consultar e obter expressa autorização do PODER 

CONCEDENTE para, no decorrer da CONCESSÃO, 
realizar qualquer modificação ou inclusão de serviços ao 
escopo da CONCESSÃO ou alteração no CCUG para além 
daquelas exigidas no EDITAL e ANEXOS;  

 
2.1.12 Disponibilizar empregados devidamente registrados em 

carteira de trabalho, em quantidade necessária para a 
prestação dos serviços;  

 
2.1.13 Disponibilizar mão de obra previamente treinada para a 

função, promovendo, periodicamente e às suas expensas, 
treinamentos gerais e específicos de toda a equipe de 
trabalho com registro de evidências e apresentação de 
cronograma anual, necessários a garantir a execução dos 
trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 

 
2.1.14 Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos 

serviços, por parte dos seus empregados, sem repasse de 
qualquer ônus ao PODER CONCEDENTE, para que não 
haja interrupção dos serviços prestados; 
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2.1.15 Assumir total e exclusiva responsabilidade por qualquer 

ônus ou encargos relacionados com seus empregados, na 
prestação dos serviços objeto do CONTRATO DE 
CONCESSÃO, sejam eles decorrentes da legislação 
trabalhista, social, previdenciária e/ou ambiental, incluídas 
as indenizações por acidentes, moléstias ou outras de 
natureza profissional e/ou ocupacional; 

 
2.1.16 Cumprir determinações legais quanto à legislação 

trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do 
trabalho, quanto aos seus empregados;  

 
2.1.17 Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de 

pagamentos de benefícios e encargos;  
 
2.1.18 Otimizar a gestão de seus recursos - humanos e materiais - 

com vistas ao aprimoramento e manutenção da qualidade 
dos serviços e à satisfação do PODER CONCEDENTE; 

 
2.1.19 Adquirir e dispor de todos os materiais, equipamentos, 

acessórios e recursos humanos necessários à perfeita 
operação dos serviços; 

 
2.1.20 Realizar os INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e executar 

os serviços, satisfazendo as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, atualidade, generalidade, conforto, 
higiene e cortesia;  

 
2.1.21 Manter, em bom estado de funcionamento, conservação e 

segurança, às suas expensas, os bens necessários à 
prestação dos serviços que integram a CONCESSÃO, 
durante a vigência do CONTRATO;  

 
2.1.22  Manter estrutura suficiente e adequada para atendimento 

aos clientes, observadas as disposições legais pertinentes 
ao setor; 

  
2.1.23 Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho 

e planos de contingência para situações emergenciais, tais 
como: falta d’água, energia elétrica, gás, vapor, quebra de 
equipamentos, greves e outros, assegurando a 
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manutenção dos serviços objeto do CONTRATO DE 
CONCESSÃO;  

 

2.1.24 Elaborar e implantar esquemas de atendimento a situações 
de emergência que envolvam os USUÁRIOS do CCUG, 
observando-se todos os normativos pertinentes ao setor, 
mantendo disponíveis, para tanto, recursos humanos e 
materiais; 
 

 
2.1.25 Arcar com todos os impressos e formulários, despesas de 

energia elétrica, água, gás, telefone e fax utilizados na 
execução dos serviços objeto do CONTRATO DE 
CONCESSÃO;  

 
2.1.26 Cumprir os critérios, os INDICADORES DE DESEMPENHO 

e os parâmetros de qualidade na prestação dos serviços 
que constam do CONTRATO e seus ANEXOS;  

 
2.1.27 Receber, apurar, comunicar ao PODER CONCEDENTE e 

auxiliar na resolução de queixas e reclamações dos 
USUÁRIOS;  

 
2.1.28 Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros 

por todos os atos e eventos de sua competência, 
especialmente por eventuais desídias e faltas, quanto a 
obrigações decorrentes da CONCESSÃO;  

 
2.1.29 Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os 

desembolsos decorrentes de determinações judiciais de 
qualquer espécie para satisfação de obrigações 
originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive 
reclamações trabalhistas propostas por empregados ou 
terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA, bem como a 
danos a clientes e órgãos de controle e fiscalização. A 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA perdurará mesmo 
depois de encerrado o CONTRATO, podendo o PODER 
CONCEDENTE buscar este ressarcimento junto aos sócios 
da CONCESSIONÁRIA, na forma da legislação societária, 
no caso de extinção da pessoa jurídica; 
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2.1.30 Cumprir a legislação ambiental e regulamentação aplicável, 
no âmbito federal e distrital;  

 
2.1.31 Atualizar anualmente e apresentar ao PODER 

CONCEDENTE o inventário e o registro dos bens 
vinculados à presente CONCESSÃO;  

 
2.1.32 Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das 

condições de financiamento e dos instrumentos jurídicos 
que assegurem a execução do objeto da CONCESSÃO;  

 
2.1.33 Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das 

alterações das condições de financiamento referido no Item 
anterior, assim como da contratação de qualquer novo 
financiamento ou dívida;  

 
2.1.34 Manter o PODER CONCEDENTE informado sobre toda e 

qualquer ocorrência em desconformidade com a operação 
adequada do CCUG, assim considerado o não atendimento 
do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO ou 
eventual descumprimento de norma legal e/ou 
regulamentar;  

 
2.1.35 Executar os INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS e serviços 

nos termos deste ANEXO;  
 

2.1.36 Executar todos os SERVIÇOS, controles e atividades 
relativos ao presente CONTRATO, com zelo e diligência, 
utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das 
tarefas desempenhadas;  

 
2.1.37 Assegurar a adequada prestação dos SERVIÇOS, 

conforme definido no art. 6º da Lei Federal n.º 8.987/95, 
valendo-se de todos os meios e recursos à sua disposição, 
incluindo, mas não se limitando, a todos os 
INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS necessários para a 
manutenção dos níveis de SERVIÇO, independentemente 
das oscilações de demanda, na forma como previsto no 
SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E 
CADERNO DE ENCARGOS; 

 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 

 

	

 

	

28	
	

2.1.38 Quando citada ou intimada de qualquer ação judicial ou 
procedimento administrativo, que possa resultar em 
responsabilidade do PODER CONCEDENTE informar, 
imediatamente, ao PODER CONCEDENTE, inclusive dos 
termos e prazos processuais, bem como envidar os 
melhores esforços na defesa dos interesses comuns, 
praticando todos os atos processuais cabíveis com esse 
objetivo. Fica facultado ao PODER CONCEDENTE valer-
se de qualquer instrumento processual de intervenção de 
terceiros; 

 
2.1.39 Elaborar, em conjunto com o PODER CONCEDENTE, um 

plano emergencial de comunicação para as hipóteses em 
que ocorra qualquer evento que possa prejudicar os 
SERVIÇOS e/ou os USUÁRIOS; e 

  
2.1.40 Celebrar, com o PODER CONCEDENTE um TERMO DE 

GOVERNANÇA em até 06 (seis) meses após a DATA DA 
ASSINATURA DO CONTRATO. 

 
3 OBRIGAÇÕES RELATIVAS À FISCALIZAÇÃO 
 

3.1 Para efeito de fiscalização a CONCESSIONÁRIA fica obrigada a:  
 

3.1.1 Prestar informações e esclarecimentos requisitados pelo 
PODER CONCEDENTE ou pelos VERIFICADORES 
INDEPENDENTES, garantindo-lhes o acesso, a qualquer 
tempo, a todas as dependências do CCUG;  

 
3.1.2 Esclarecer e buscar sanar as reclamações, exigências ou 

observações feitas pelo PODER CONCEDENTE, conforme 
os prazos fixados em cada caso; 

 
3.1.3 Fornecer ao PODER CONCEDENTE e aos 

VERIFICADORES INDEPENDENTES todos e quaisquer 
documentos e informações pertinentes à CONCESSÃO, 
facultando-os à fiscalização e à realização de auditorias; e  

 
3.1.4 Disponibilizar as informações por meio eletrônico acessível 

remotamente, tanto pelo PODER CONCEDENTE, quanto 
pelos VERIFICADORES INDEPENDENTES. 
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3.2 Para exercer completa fiscalização sobre a CONCESSIONÁRIA, o 
PODER CONCEDENTE terá amplos poderes, inclusive para:  

 
3.2.1 Exigir da CONCESSIONÁRIA a estrita obediência às 

especificações e normas contratuais, restando franqueado 
ao PODER CONCEDENTE, na hipótese em que se 
verificar o descumprimento de tais obrigações, proceder à 
correção da situação, diretamente ou por meio de terceiros, 
inclusive com a possibilidade de ocupação provisória dos 
bens, instalações, equipamentos, material e pessoal da 
CONCESSIONÁRIA, podendo valer-se da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO para o ressarcimento dos 
custos e despesas envolvidos; e  

 
3.2.2 Rejeitar ou sustar qualquer serviço em execução, que 

ponha em risco a segurança dos USUÁRIOS, a ordem 
pública e bens de terceiros. 

 
3.3 O PODER CONCEDENTE registrará e processará as ocorrências 

apuradas pela fiscalização, notificando a CONCESSIONÁRIA para 
regularização, sem prejuízo da eventual aplicação das penalidades 
previstas no CONTRATO.  

 
3.4 O PODER CONCEDENTE e/ou os VERIFICADORES 

INDEPENDENTES poderão, a qualquer horário e em qualquer 
circunstância, fazer contatos com qualquer órgão de comunicação da 
CONCESSIONÁRIA para averiguação do andamento ou solução de 
eventos específicos. 
 
 

 
- PARTE I -  

 
 

 
4 DIRETRIZES PARA OS INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES NO CCUG 
 

4.1 Será exigido da CONCESSIONÁRIA, como INVESTIMENTO 
OBRIGATÓRIO: 

 
4.1.1 Construir e explorar economicamente área de 

estacionamento privado, no subsolo, para abrigar no 
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mínimo 1000 vagas (doravante ESTACIONAMENTO 
PRIVADO). 

 
4.1.2 Ampliar área de estacionamento público com área mínima 

de 10.000 m² para abrigar 473 vagas (doravante 
ESTACIONAMENTO PÚBLICO); 

 
4.1.3 Construir espaço destinado à instalação de cozinhas, 

restaurantes e outras atividades relacionadas à 
alimentação com área mínima de 8.500 m² (doravante 
AREA DE RESTAURANTE E COZINHAS). 

 
 

4.2 A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 120 dias, após a adjudicação do 
certame, para apresentação dos projetos e toda a documentação 
necessária para a obtenção de licenças e autorizações para aprovação 
do PODER CONCEDENTE. A ASSINATURA DO CONTRATO fica 
condicionada ao cumprimento dessas exigências.  
 

4.3 A conclusão de cada uma das obras referentes ao INVESTIMENTOS 
OBRIGATÓRIOS deverá ocorrer em até 24 meses, a partir da 
ASSINATURA DO CONTRATO, incluído nesse prazo a obtenção de 
todas as licenças e autorizações necessárias. Caso o prazo não seja 
cumprido, o pagamento pela outorga será aumentado em R$ 
200.000,00, a cada mês de atraso na entrega das obras, até o limite de 
R$ 6.000.000,00. 
 

4.4 O ESTACIONAMENTO PRIVADO e a ÁREA DE RESTAURANTE E 
COZINHA poderão ser planejados como parte de uma mesma 
edificação, desde que cumpridos as diretrizes construtivas de cada 
equipamento (4.8 Diretrizes construtivas para a área de 
ESTACIONAMENTO PRIVADO e 4.10 Diretrizes construtivas para a 
área de ESTACIONAMENTO PRIVADO)  
 

4.5 Ao final do período de CONCESSÃO, todos os bens, serão revertidos ao 
PODER CONCEDENTE, conforme descrito no CONTRATO. 
 

4.6 Diretrizes gerais para construções no CCUG: 
 

4.6.1 Convivência com o entorno: 
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4.6.1.1 Os investimentos e obras deverão ser planejados 
de forma a ocasionar o mínimo de interferência ao 
entorno e à vizinhança. Dentre as possíveis 
interferências ao entorno que a 
CONCESSIONÁRIA deverá tratar, está a emissão 
de ruídos.  

 
4.6.1.2 A CONCESSIONÁRIA deverá projetar e construir 

as obras considerando as melhores práticas 
relativas à aplicação de isoladores de som e 
barreiras à propagação de ruídos para eventos 
como conferências, exposições, shows, entre 
outros com potencial para serem sediados no 
CCUG. 

 
4.6.1.3 Além disso, os investimentos e obras deverão 

permitir a integração entre o CCUG e outros 
equipamentos públicos do Setor de Divulgação 
Cultural, mais especificamente, o Planetário de 
Brasília e o Clube do Choro de Brasília. 

 
4.7 Sustentabilidade Ambiental: 

 
4.7.1 Os INVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES deverão sempre 

valorizar os conceitos de sustentabilidade e respeito ao 
meio ambiente. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar 
soluções tecnológicas que possam reduzir o consumo de 
energia elétrica e água, além de implantar solução para 
manejo, descarte e tratamento de resíduos gerados pelos 
eventos e usuários dos equipamentos, respeitando a 
legislação vigente. A CONCESSIONÁRIA deverá observar, 
em especial, os resíduos provenientes de serviços de 
alimentação, como gordura. 

 
4.8 Diretrizes construtivas para a área de ESTACIONAMENTO PRIVADO  

 
4.8.1 A CONCESSIONARIA deverá construir e explorar 

economicamente área de ESTACIONAMENTO PRIVADO, 
no subsolo, que abrigue no mínimo 1000 vagas. 

 
4.8.2 A área de ESTACIONAMENTO PRIVADO deverá estar 

localizada dentro da poligonal do CCUG. 
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4.8.3 A CONCESSIONARIA será responsável pela obtenção de 

todas as licenças e autorizações necessárias. 
 

4.8.4 As áreas para estacionamento de veículos deverão 
obedecer a legislação vigente em termos do 
dimensionamento das vagas. 

 
4.8.5 O projeto do ESTACIONAMENTO PRIVADO deverá ser 

encaminhado ao PODER CONCEDENTE para aprovação 
prévia. 

 
4.9 Diretrizes construtivas para área de ESTACIONAMENTO PÚBLICO  

 
4.9.1 A CONCESSIONÁRIA deverá ampliar área de 

ESTACIONAMENTO PÚBLICO com área mínima de 
10.000 m² para abrigar 473 vagas. 

 
4.9.2 A área para ampliação de ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

está localizada em área pública, na parte posterior ao 
prédio do CCUG, nas adjacências do Planetário de Brasília 
e do Clube do Choro e será devidamente detalhada pelo 
PODER CONCEDENTE.  

 
4.10 Diretrizes construtivas para AREA DE RESTAURANTE E COZINHAS 

 
4.10.1 A CONCESSIONARIA deverá construir espaço destinado a 

instalação de cozinhas, restaurantes e outras atividades 
relacionas à alimentação com área mínima de 8.500 m². 

 
4.10.2 A AREA DE RESTAURANTE E COZINHA deverá conter: 

 
4.10.2.1 Duas áreas de restaurantes, com um mínimo 

de 1200m², contendo, cada um: 
 

4.10.2.1.1 Salão que comporte 720 pessoas 
sentadas, de área mínima de 1000m²; 
 

4.10.2.1.2 Infraestrutura de cozinha e as respectivas 
estruturas de suporte: 
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• Depósitos para secos, resfriados e 
congelados; 

• Área de preparo de carnes, aves e peixes; 
• Copa de distribuição e de lavagem; 
• Depósito de material de limpeza; 

 
4.10.2.1.3 Sanitários para o público; 

 
4.10.2.1.4 Vestiários para funcionários; 

 
4.10.2.2 Área de alimentação multiuso com, no mínimo 

2400m², que contenha: 
4.10.2.2.1 Salão que comporte 1360 pessoas 

sentadas, de área mínima de 1920m²; 
4.10.2.2.2 Duas áreas independentes com 

infraestrutura de cozinha a suas 
respectivas estruturas de suporte: 

• Depósitos para secos, resfriados e 
congelados; 

• Área de preparo de carnes, aves e peixes; 
• Copa de distribuição e de lavagem; 
• Depósito de material de limpeza; 

 
4.10.2.2.3 Sanitários para o público; 
4.10.2.2.4 Vestiários para funcionários; 

 
4.10.3 A AREA DE RESTAURANTE E COZINHA deverá estar 

localizada dentro da poligonal do CCUG. 
 
 
 

- PARTE II - 
 
 

 
5 OBRIGAÇÕES RELATIVAS À MANUTENÇÃO DO CCUG 

 
 

5.1 A CONCESSIONÁRIA deverá executar a operação, gestão comercial, 
manutenção e demais serviços necessários ao pleno funcionamento do 
equipamento. A CONCESSIONÁRIA deverá explorar comercialmente os 
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espaços sob sua gestão para a realização de eventos de escopo e porte 
diversos. 

 
5.2 Diretrizes relativas à manutenção 

 
5.2.1 A manutenção compreende o conjunto de intervenções 

físicas programadas que a CONCESSIONÁRIA deverá 
realizar com o objetivo de recompor e aprimorar as 
características técnicas e operacionais do CCUG dentro de 
padrões estabelecidos neste CADERNO DE ENGARGOS, 
ou, ainda, prevenir que sejam alcançados níveis 
indesejados, podendo envolver ações de reabilitação ou 
restauração.  

 
5.2.2 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, até a data de 

assinatura do contrato, o PLANO DE MANUTENÇÃO que 
representa o planejamento da manutenção global do 
CCUG com objetivo de garantir o bom desempenho e a 
segurança.  

 
5.2.3 O PLANO DE MANUTENÇÃO deve apresentar o 

planejamento para os serviços de rotina e preventivos de 
manutenção de todos os elementos constituintes do 
CCUG, assim como investimentos e reparos necessários, 
apresentando um cronograma anual, que deve ser revisto 
ao final de cada período. 

 
5.2.4 A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar a programação 

mensal detalhada da execução das atividades do PLANO 
DE MANUTENÇÃO.  

 
5.2.5 Fica facultado ao PODER CONCEDENTE o 

acompanhamento das atividades de manutenção para 
efeito de fiscalização do cumprimento do PLANO DE 
MANUTENÇÃO.   

 
5.2.6 O PLANO DE MANUTENÇÃO deverá seguir considerar os 

parâmetros descritos a seguir, o que não exime a 
CONCESSIONÁRIA de seguir demais legislações e 
regulamentações cabíveis. 

 
5.2.7 Edificações 
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5.2.7.1 Toda a estrutura e edificações deverão seguir as 

normas da ABNT : NBR 6118/2003 (Estrutura de 
concreto) e ABNT: NBR 8800/2008 (Estrutura de 
aço); e demais normas ABNT e regulamentações 
referente às estrutura existentes no CCUG;  

 
5.2.7.2 Seguir as normas relativas à acessibilidade, em 

especial e ABNT9050/2015, implantando todos os 
quesitos de acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos em todo CCUG, 
como também, manter a sua devida funcionalidade 
durante todo o período da concessão. 

 
5.2.7.3 Elaboração e implementação de manutenção 

Predial Civil preventiva e corretiva, conservação, 
limpeza especializada, reparo e manutenção de 
facilidades, ambientes, paredes, pisos, caixilhos, 
forros, portas e outros. Esse plano deverá ser 
revisto semestralmente, sendo que os ajustes 
deverão ser feitos quando necessário. 

 
5.2.8 Energia, iluminação e instalações elétricas 

 
5.2.8.1 Realização de testes de carga do sistema elétrico, 

contemplando no-breaks e grupos geradores e, se 
for o caso, manutenções periódicas nos aparelhos 
e equipamentos elétricos. 

 
5.2.8.2 Garantir que os geradores (se houver) e a 

iluminação estejam 100% em funcionamento; 
 

5.2.8.3 Seguir as normas da ABNT 5410/2015 e demais 
pertinentes; 

 
5.2.8.4 Elaborar e implementar um plano para operação, 

limpeza especializada, conservação, reparo e 
manutenção dos sistemas elétricos de alta, média e 
baixa tensão, de modo a assegurar um 
fornecimento contínuo de energia elétrica livre de 
distúrbios de tensão. 
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5.2.9 Conforto Térmico (Sistema de ar condicionado) 
 

5.2.9.1 Todo o sistema de ar condicionado deve seguir a 
norma ABNT NBR 1640 e Portaria nº 3523/98 – 
Ministério da Saúde – Sistema de ar condicionado, 
e Resolução RE nº. 9 de janeiro de 2003 – 
ANVISA: Referenciais de Qualidade do Ar Interior 
em Ambientes Climatizados Artificialmente de Uso 
Público e Coletivo; 

 
5.2.9.2 Elaborar e implementar um plano de manutenção, 

reparos, conservação e limpeza especial periódica 
de todo o sistema; 

 
5.2.9.3 Garantir a provisão de serviços de ar condicionado 

durante todas as horas de funcionamento em 
365(6) dias por ano, em todos os ambientes 
internos, garantindo uma temperatura de 22ºC, 
com uma variação máxima de mais ou menos 2ºC. 

 
5.2.10 Instalações de água, esgoto e drenagem 

 
5.2.10.1 Elaborar e implementar  programas específicos 

com vistas ao aumento da eficiência na utilização 
de água e/ou reutilização de águas servidas; 

 
5.2.10.2 Seguir as normas ABNT:NBR 5626 – água fria e 

NBR 8160 – Esgoto e demais pertinentes ao 
assunto. 

 
5.2.11 Sistema de detecção, prevenção e combate a incêndio 

 
5.2.11.1 É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a 

observação da legislação vigente quanto à 
segurança e proteção contra incêndio, atendendo 
às normas quanto aos sistemas, equipamentos e 
treinamentos necessários. 

 
5.2.11.2 Elaborar e implementar plano de manutenção 

preventiva e corretiva e verificação mensal do 
adequado funcionamento do sistema; 
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5.2.11.3 Executar as políticas de prevenção e combate a 
incêndio, formuladas com auxilio dos órgãos 
competentes; 

 
5.2.11.4 Aplicar todas as normas ABNT referente a esse 

quesito.  
 

5.2.12 Áreas verdes (paisagismo e jardinagem) 
 

5.2.12.1 Elaborar e implantar projetos de paisagismo, 
levando em consideração os projetos do Centro de 
Convenções, relevo, solo, áreas de preservação, 
clima, vegetação, circulação, etc.; 

 
5.2.12.2 Implementar plano de manutenção de todas as 

áreas verdes internas e externas do CCUG em um 
estado de conservação adequado.  

 
5.2.13 Plano de Ação Corretiva 

 
5.2.13.1 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar um Plano de 

Ação Corretiva em periodicidade anual para sanar 
as falhas que possam comprometer as operações 
normais do CCUG, gerando interrupções 
indesejáveis nos serviços, ou funcionamento abaixo 
dos padrões estabelecidos. 

  
5.2.13.2 O Plano de Ação deverá conter os prazos previstos 

para a solução das falhas de acordo com sua 
natureza, devendo ser previstos prazos mais curtos 
para situações de maior prejuízo à funcionalidade 
do CCUG. 

 
 

6 OBRIGACOES RELATIVAS A OPERACAO DO CCUG 
 
 

6.1 A operação do CCUG deverá ser planejada de modo a explorar ao 
máximo a funcionalidade dos espaços, de forma eficaz e eficiente para, 
dessa forma, melhorar a taxa de ocupação e rentabilidade. 
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6.2 A CONCESSIONÁRIA deverá operar os espaços de forma modular, com 
fechamentos removíveis e acessos independentes, de modo que 
possam abrigar eventos de portes diversos, aumentando ou diminuindo 
as áreas locáveis; com instalações de ar condicionado por área ou setor 
e instalações de equipamentos para leitura de água e luz por área ou 
setor. 

 
6.3 Os espaços também deverão atender a eventos com escopos distintos. 

As áreas locáveis deverão, assim, ter preparação para suportar 
equipamentos especiais de iluminação e som. O tratamento acústico 
deverá ser feito de forma a garantir conforto auditivo aos usuários. O 
isolamento acústico deverá permitir que eventos distintos possam ser 
realizados simultaneamente, sem que haja interferência de som ou ruído 
de um evento nos demais.  

 
6.4 Plano operacional  

 
6.4.1 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um PLANO 

OPERACIONAL de acordo com as definições do PODER 
CONCEDENTE descritas neste CADERNO DE 
ENCARGOS e considerando o SISTEMA DE 
MENSURACAO DE DESEMPENHO. O PLANO 
OPERACIONAL deverá ser entregue anualmente.  

 
6.4.2 O PLANO OPERACIONAL deverá descrever em detalhes a 

operação dos equipamentos contendo no mínimo 
informações sobre o horário de funcionamento, atividades 
desenvolvidas e quantidades de funcionários envolvidos 
em cada atividade. Devem ser descritas as atividades 
principais de cada equipamento, bem como as atividades 
necessárias ao seu pleno funcionamento, como segurança 
e limpeza, entre outras. 

 
6.4.3 O PLANO OPERACIONAL deverá considerar uma 

operação que englobe no mínimo os encargos e diretrizes 
descritas neste EDITAL, ANEXOS e com destaque para 
este CADERNO DE ENCARGOS. 

 
6.4.4 O PLANO OPERACIONAL do CCUG deverá ser aprovado 

pelo PODER CONCEDENTE antes da emissão de 
autorização para sua operação. 
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6.4.5 O PLANO OPERACIONAL deverá ser revisado 
semestralmente pela CONCESSIONÁRIA durante o 
período de concessão, devendo cada revisão ser 
submetida à do PODER CONCEDENTE 

 
6.5 Escopo dos serviços prestados 

 
6.5.1 A CONCESSIONÁRIA deverá prestar todos os serviços 

necessários ao pleno funcionamento do CCUG atendendo 
às diretrizes e obrigações do EDITAL e ANEXOS. 

  
6.5.2 Os escopos de serviços descritos neste item bem como as 

demais seções deste ANEXO deverão servir como 
referências mínimas e básicas para operação do CCUG. A 
CONCESSIONÁRIA deverá propor escopo de serviços em 
quantidade e qualidade superiores às descritas nesta 
seção, buscando referência em experiências próprias e de 
terceiros em excelência operacional. 

 
6.5.3 O escopo de serviços oferecidos pela CONCESSIONÁRIA 

deve ser detalhado no PLANO OPERACIONAL em capítulo 
relacionado ao planejamento das atividades e rotinas aos 
itens listados abaixo, e demais que considerar relevante à 
operação do CCUG. 

 
6.5.4 Serviço de limpeza Interna 

 
6.5.4.1 O objetivo da limpeza é manter o CCUG, em todos 

seus componentes, livres de quaisquer elementos 
que possam ser caracterizados como lixo ou 
escória.  

 
6.5.4.2 Deverá haver dois tipos de limpeza: rotineira ou 

emergencial. A limpeza rotineira consistirá nos 
serviços de varredura e de limpeza e desobstrução 
dos dispositivos de drenagem.  

 
6.5.4.3 A limpeza emergencial será acionada sempre que 

se verificar sua necessidade imediata, 
especialmente quando houver detritos/cargas 
caídas ou derramadas. Neste último caso, uma 
equipe deverá ser disponibilizada prontamente, e 
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suas ações deverão ser planejadas para a máxima 
eficácia de atendimento.  

 
6.5.4.4 Deverão ser previstos serviços periódicos de 

conservação e limpeza, envolvendo a limpeza de 
paredes, áreas revestidas de carpete ou outros 
revestimentos, móveis, cortinas, etc; 

 
• Limpeza e higienização diária realizada ao 

menos 1 (uma) vez ao dia, com varrição das 
áreas de circulação, pisos, limpeza com 
pano/flanela de mobiliário, equipamentos, áreas 
de administração e qualquer outra área com 
circulação diária de pessoas, sendo usuários, 
visitantes ou funcionários;  

 
• Limpeza e higienização realizada ao menos 1 

(uma) vez a cada 3 (três) dias de azulejos, 
paredes, tetos, portas e vidros;  

 
• Limpeza e higienização realizada ao menos 1 

(uma) vez a cada 3 (três) meses da área parede 
externa dos equipamentos obrigatórios, incluindo 
limpeza dos letreiros e sinalizações;  

 
• Limpeza e higienização diária de banheiros e 

vestiários que deve incluir a lavagem e 
higienização de banheiros, pias, piso e janela. 
Deverá ser realizada o mínimo de 2 (dois) turnos 
de limpeza para banheiros e vestiários de uso de 
funcionários e visitantes, e limpeza ad-hoc para 
os banheiros e vestiários utilizados apenas sob 
demanda de locação. Todos os banheiros e 
vestiários deverão ter recolhimento de lixo em 
quantidade mínima necessária para manter o 
asseio das cabines e banheiros e evitar o mau 
cheiro. Devem ser disponibilizados para todas as 
cabines e pias dispensador para sabonete 
líquido, papel higiênico e papel toalha; 
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• Limpeza mínima mensal de dispositivos de 
iluminação e domes de câmeras;  

 
• Varrição e manutenção diária das áreas externas 

dos equipamentos, incluindo poda e manutenção 
das áreas verdes. 

 
• Disponibilização de lixeiras de coleta seletiva 

para atendimento de usuários dos equipamentos 
obrigatórios e destinação correta dos resíduos; 

 
• Coleta e destinação de resíduos de acordo com 

a legislação vigente;  
 

• Limpeza mínima trimestral de caixas d’água e 
cisternas.  

 
6.5.4.5 Além disso, deverão ser providenciadas limpeza e 

conservação de todos os equipamentos e materiais 
utilizados, de acordo com as normas aplicáveis; 

 
6.5.4.6 Seus componentes deverão receber equipamento 

individual e treinamento técnico adequados para 
execução destes serviços, que levem em 
consideração os vários tipos de detritos/carga, 
inclusive perigosas, compostas por substâncias 
agressivas, ou que necessitem a utilização de 
equipamentos especiais para seu manuseio e 
remoção. 

 
6.5.5 Gestão de resíduos 

 
6.5.5.1 É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a 

correta coleta, remoção e tratamento de lixo e 
entulhos. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar 
plano de coleta, remoção e tratamento de lixo e 
entulhos, observando as melhores práticas de 
proteção do meio ambiente, em especial quanto a:  

 
• O acondicionamento, armazenamento, a coleta, 

o transporte, a reciclagem, o tratamento e a 
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remoção adequada do lixo, de modo a mitigar os 
riscos ambientais, ocupacionais e a proliferação 
de vetores e pragas;  

 
• O cumprimento de normas de segurança no 

tocante à manipulação, armazenagem e 
transporte de produtos, substâncias, materiais e 
resíduos perigosos ou tóxicos;  

 
• A gestão integrada dos resíduos sólidos que 

deve inserir em seu contexto um programa de 
Coleta Seletiva como forma de minimização de 
impactos ambientais;  

 
• A organização de um sistema de coleta eficiente 

minimizando o problema da deposição 
clandestina, estimulando dessa forma a sua 
deposição em local regular estabelecido pelo 
GDF. 

 
6.5.6 Controle de pragas 

 
6.5.6.1 Executar programa de controle de pragas 

sinantrópicas, controle de cupins, desratização, 
desinsetização e controle de endemias. 

 
6.5.6.2 A CONCESSIONARIA deverá obter certificado de 

controle de pragas e renovar com periodicidade 
indicada pela regulamentação. 

 
6.5.7 Sanitários e Vestiários 

 
6.5.7.1 O CCUG deverá ter sanitários e vestiários em 

quantidade suficiente para atendimento dos 
usuários. Os materiais utilizados devem ter 
qualidades e /ou funcionalidades mínimas 
conforme descrito a seguir: 

 
• Bacias com caixa acoplada e sistema de 

descarga com opção de duplo fluxo; 
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• Torneiras com sensores ou temporizadores para 
interrupção do fluxo de água em inox; 

• Lavatórios em bancadas (embutidos, ou de 
semi-encaixe ou sobrepostos); 

• Barras de apoio para portadores de 
necessidades especiais (NBR 9050); 

• Sistema de exaustão (caso não haja aberturas 
suficientes para renovação de ar). 

 
6.5.8 Segurança  

 
6.5.8.1 Contratação de equipe especializada em 

segurança patrimonial, visando também à 
segurança dos funcionários, usuários e 
equipamentos;  

 
6.5.8.2 Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas 

ocorrências de ordem policial dentro dos 
equipamentos facilitando, no possível, a sua 
atuação; 

 
6.5.8.3 Operação de sistema de captação, registro e 

transmissão de imagens com o uso de câmeras de 
monitoramento, sistema de gravação e 
armazenamento de imagens, que deverão ser 
armazenadas e disponíveis ao PODER 
CONCEDENTE pelo período mínimo de 40 
(quarenta) dias. 

 
6.5.9 Eletricidade, água e esgoto 

 
6.5.9.1 Todas as subdivisões das áreas locáveis do 

CCUG, incluindo as áreas a serem construídas 
(INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS), deverão ter 
fornecimento de eletricidade e água independentes, 
além de medidores de eletricidade, água e esgoto 
(quando houver) independentes por subdivisão de 
área locável. As instalações elétricas deverão 
contar com um controle de potência de luz e tensão 
elétrica de 110 V, 220 V e trifásica.  
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6.5.9.2 A CONCESSIONÁRIA poderá disponibilizar parte 
da energia elétrica firme aos equipamentos 
obrigatórios e facultativos por geração própria de 
energia elétrica através de energias alternativas ou 
gás natural, podendo sua operação ser 
terceirizada. A demanda energética poderá ser 
suprida em seu todo ou parte, assim como a 
energia consumida poderá ser gerada também em 
todo ou parte do dia (nos horários de ponta, por 
exemplo). A geração própria de energia deverá ser 
de baixa emissão de poluentes, baixo ruído e 
seguir a legislação em vigor do assunto. 

 
6.5.9.3 Deverá ser construído em área externa, espaço fixo 

para instalação de geradores de eletricidade com 
isolamento acústico e depósito para 
armazenamento de combustível. A localização do 
espaço deverá permitir a fácil conexão do gerador 
ao CCUG, que deverá estar preparado para o 
eventual uso de geradores de eletricidade. 

 
6.5.10 Telefonia, internet e cabeamento 

 
6.5.10.1 O CCUG deverá ter aparelhos instalados para 

oferecer os serviços de internet e telefonia. O 
serviço de internet via wi-fi deverá ter alcance em 
todos os ambientes, cobrindo no mínimo todo o 
terreno do empreendimento. O serviço de telefonia 
deverá ser integrado aos equipamentos de 
videoconferência e ser instalado no mínimo nas 
áreas administrativas, auditórios, áreas de 
exposição e salas multiuso do CCUG. Também 
deverão ser instaladas centrais telefônicas para 
atendimento operacional nas áreas de circulação e 
auditório. 

 
6.5.10.2 O cabeamento estruturado do CCUG deverá 

seguir normas ABNT em todas as áreas 
construídas. 

 
6.5.11 Minimização de ruído 
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6.5.11.1 Provisão de equipamentos com tratamento 
acústico preparado para eventos com alto impacto 
sonoro;  

 
6.5.11.2 Agendamento de eventos em datas e horários de 

forma que os eventos não causem impacto sonoro 
entre si e ao entorno;  

 
6.5.11.3 Gestão de estacionamento e filas de espera 

externa para que não gere ruído ao entorno. 
 

6.5.11.4 O CONCESSIONÁRIA deverá seguir as normas 
ABNT:NBR 10152/2008 – Sistemas sonoros e 
ABNT:NBR 12179/2008 – Tratamento acústico em 
recintos fechados. 

 
6.5.12 Gestão de estacionamentos e controle do tráfego. 

 
6.5.12.1 Provisão dos serviços necessários para assegurar 

a operação eficiente das áreas de estacionamentos 
de modo a garantir um tráfego fluido e seguro de 
veículos e a gestão de todos os espaços de 
estacionamento; 

 
6.5.12.2 Provisão de um ambiente seguro para a utilização 

dos estacionamentos pelos usuários, os seus 
veículos e pertences, e o patrimônio publico.  

 
6.5.13 Serviços de montagem e desmontagem de espaços de 

eventos 
 

6.5.13.1 Na relação com o usuário final dos espaços para 
eventos, a CONCESSIONÄRIA deve estabelecer 
contratualmente, procedimento operacional 
padronizado, limites de responsabilidades de cada 
uma das partes, como também, definir as 
condições para:  
• montagem dos estandes; 
• limite de operação dos estandes; 
• Sinalização interna; 
• Carga e descarga; 
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• Acesso de pessoal; 
• Acesso de veículos; 
• Equipamentos especiais; 
• Embargo à montagem;  
• Danos causados às instalações;  
• Materiais remanescentes;  
• Consumo de energia, água e outras facilidades; 
• Vistorias de entrega e devolução das áreas. 

 
6.5.14 Áreas destinadas a serviços de alimentação coletiva 

 
6.5.14.1 Quanto à área de alimentação a 

CONCESSIONÁRIA deverá executar a operação, 
gestão comercial, manutenção da área de 
alimentação. Os serviços devem funcionar no 
mínimo nos dias em que houver eventos 

 
6.5.14.2 A CONCESSIONARIA deverá ser responsável por 

fornecer água potável nos restaurantes com o 
devido controle de sua qualidade; 

 
6.5.14.3 A CONCESSIONÁRIA deverá estar em 

conformidade com todas as normas, regras e 
políticas dos órgãos competentes com vistorias 
periódicas desses agentes, em especial com as 
normas expedidas pelas autoridades sanitárias. 

 
6.5.15 Atendimento comercial 

 
6.5.15.1 Disponibilidade de funcionários treinados 

(telefonista, recepcionista, gerente comercial, entre 
outros) para atendimento ao público, agendamento 
de eventos e apresentação do CCUG.  

 
6.5.16 Atendimento ambulatorial  

 
6.5.16.1 Disponibilização de atendimento de emergência 

em eventos, conforme normas técnicas exigidas 
pelo Corpo de Bombeiros.  

 
6.5.17 Monitoramento e relacionamento com o usuário 
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6.5.17.1 A CONCESSIONÁRIA deve garantir que as 

informações prestadas ao PODER CONCEDENTE, 
com relação à CONCESSÃO, são corretas e 
completas, sejam elas disponibilizadas sob a forma 
descrita neste ANEXO ou fornecidas sob qualquer 
outra forma; 

 
6.5.17.2 O REGISTRO DE RECLAMAÇÕES e 

OCORRÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS deverá ser 
compilado com base em reclamações do usuário, 
vizinhança, além de notificações de órgãos oficiais 
do governo, como a polícia e órgãos do Distrito 
Federal. 

 
6.5.17.3 A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar na 

página da internet do equipamento e em local de 
fácil identificação um número de telefone e uma 
área para o registro das reclamações e ocorrências 
extraordinárias dos usuários e vizinhança. A 
CONCESSIONÁRIA também deverá disponibilizar 
livro de registro de reclamações e ocorrências 
extraordinárias em local com acesso facilitado nas 
dependências do CCUG;  

 
6.5.17.4 Os registros efetuados por meio de telefone, 

internet e livro de registro deverão ser 
armazenadas por pelo menos 6 (seis) meses, e 
compilados no REGISTRO DE RECLAMAÇÕES e 
OCORRÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS;  

 
6.5.17.5 A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

deverá ocorrer trimestralmente e irá conter 
informações sobre a satisfação de usuários 
(promotores de eventos, usuários finais, entre 
outros) sobre a disponibilidade da infraestrutura e 
qualidade dos serviços prestados. O PODER 
CONCEDENTE deverá aprovar o modelo e 
metodologia da PESQUISA DE SATISFACAO DO 
USUARIO e poderá solicitar revisão periódica. 

 
6.5.18 Alvarás, plantas e projetos  
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6.5.18.1 É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a 

obtenção e manutenção durante todo o prazo da 
concessão, das licenças de instalação e operação, 
e dos alvarás de funcionamento do CCUG e dos 
eventos, diretamente ou através de seus 
contratados. 

 
 
7 OBRIGAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA 

CONCESSIONARIA 
 
 

7.1 A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar, periodicamente, a emissão 
de relatórios descritos com informações sobre a operação do CCUG. Os 
relatórios deverão conter informações relativas aos serviços prestados e 
aspectos financeiros.  
 

7.2 O conteúdo final dos Relatórios de atividades deverá ser definido de 
comum acordo entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE 
após a aprovação dos projetos. 
 

7.3 Registro de atividades 
 

7.3.1 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar em periodicidade 
mensal um Registro de Atividades do CCUG com 
informações sobre a gestão dos equipamentos, contendo 
no mínimo informações sobre o volume de eventos, tipo de 
evento, duração e preço praticado. O relatório deverá 
conter um capítulo dedicado ao REGISTRO DE 
RECLAMAÇÕES, OCORRÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS, 
a descrição das providencias adotadas, bem como o tempo 
necessário para a respectiva solução.  

 
7.3.2 Deverão ser previstos os procedimentos a serem adotados 

pelos funcionários quando da ocorrência de acidentes, 
incidentes, reclamações de usuários, problemas na 
operação, e quaisquer outras ocorrências que justifiquem a 
intervenção da CONCESSIONÁRIA para a normalização 
da operação.  
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7.3.3 Deverão fazer parte dos procedimentos previstos para 
cada situação acima descrita a forma e o prazo de 
informação ao PODER CONCEDENTE a respeito das 
ocorrências registradas.  

 
7.3.4 O PODER CONCEDENTE deverá aprovar o formato do 

documento.  
 

7.4 Relatórios financeiros 
 

7.4.1 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, no mínimo, os 
seguintes Relatórios Financeiros do CCUG em 
periodicidade semestral:  
 
• Balanço Patrimonial;  
• Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; 
• Fluxo de caixa mensal do exercício; e  
• Ocorrência de fatos relevantes. 

 
8 OBRIGAÇOES RELATIVAS À CONTRATACAO DE SEGUROS E 

GARANTIAS 
 
 

8.1 A CONCESSIONÁRIA deverá manter durante todo o prazo da 
concessão, os seguintes seguros: 
 

8.1.1 Garantia de Pagamento pela Outorga correspondente a 3 
vezes o valor anual pago pela outorga (R$ 4.500.000,00), 
que deverá ser recomposta no prazo máximo de 6 meses 
quando executada pelo PODER CONCEDENTE;  

 
8.1.2 Seguro de Riscos Nomeados, relativamente ao conjunto de 

bens reversíveis, para cobertura de danos materiais 
decorrentes dos seguintes eventos: (1). Cobertura de 
incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza; 
(2). Cobertura de danos elétricos; (3).Cobertura de 
vendaval, furacão, ciclone, granizo, impacto de veículos 
terrestres e queda de aeronaves; (4). Cobertura de 
tumultos, greves, manifestações e “lock-out”; (5). Cobertura 
de desmoronamento; (6). Cobertura de alagamento e 
inundações; (7). Cobertura de vazamento na tubulação e 
danos por água; (8). Cobertura de lucros cessantes 
referentes às despesas fixas necessárias à continuidade da 
prestação dos SERVIÇOS, pelo período indenitário mínimo 
de 6 (seis) meses;  
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8.1.3 Seguro de Responsabilidade Civil Geral (RCG): - Para 

guarda de veículos de terceiros, cobrindo danos materiais e 
roubo ou furto qualificado aos veículos sob sua guarda, no 
interior do estabelecimento, com indenização de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de Reais); - Para 
estabelecimentos comerciais e/ou industriais, cobrindo 
danos materiais e corporais, decorrentes de acidentes 
relacionados com a existência, uso e conservação do 
imóvel especificado na apólice; operações comerciais do 
segurado; a existência e conservação de painéis de 
propaganda, letreiros e anúncios pertencentes ao 
segurado; eventos programados pelo segurado, sem 
cobrança de ingressos, limitados aos seus empregados, 
familiares e pessoas comprovadamente convidadas com 
cobertura equivalente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
Reais); - Para empregador, cobrindo danos corporais 
sofridos por seus empregados e prepostos, quando a 
serviço do segurado ou durante o percurso de ida e volta 
do trabalho, sempre que a viagem for realizada por veículo 
contratado pelo segurado com cobertura equivalente a R$ 
1.000.000,00 (um milhão de Reais);e  

 
8.1.4 Seguro de perfeito funcionamento dos bens reversíveis: 

para o período de 24 (vinte e quatro meses) após o 
advento do termo contratual da CONCESSÃO, a 
CONCESSIONÁRIA deverá comprovar a contratação de 
apólice de seguro garantia de perfeito funcionamento 
incidente sobre o acervo de bens reversíveis dos CCUG, 
com indenização de 10% do Capex. 

 
 
9 UTILIZACAO DO CCUG PELO PODER CONCEDENTE DURANTE 

PERIODO DE CONCESSAO 
 
 

9.1 Em caso de utilização do CCUG durante o período de CONCESSAO, o 
PODER CONCEDENTE se submeterá aos preços praticados pela 
CONCESSIONARIA ao mercado. 
 

9.2 O PODER CONCEDENTE terá preferência na marcação de eventos 
desde que definidos com até 36 meses de antecedência. Após esse 
prazo mínimo, O PODER CONCEDENTE perde qualquer direto de 
preferência.  

 
9.3 O PODER CONCEDENTE poderá exercer o direito de preferência para 

um período de até 20 (vinte) dias por ano para realização de eventos de 
seu interesse, sendo esse distribuído da seguinte forma: 10 dias na alta 
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temporada ( meses de Janeiro, Fevereiro, Julho e Dezembro) e 10 dias 
na baixa temporada (demais meses). 

 
9.4 A reserva das datas mencionadas acima deverá ser confirmada com a 

CONCESSIONÁRIA, por escrito, com antecedência mínima de 18 
(dezoito) meses de sua utilização. Caso não confirmada a reserva dentro 
do prazo, a data poderá ser livremente comercializada pela 
CONCESSIONÁRIA. 

 
9.5 Todo o CCUG deverá ser disponibilizado em perfeitas condições de uso 

para o PODER CONCEDENTE que fará uso direto ou disponibilizará a 
terceiros o uso do equipamento.  

 
9.6 A CONCESSIONÁRIA deverá assumir a agenda de eventos já 

reservados e confirmados para os anos de 2016, 2017 e 2018. 
 
 
10 OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 
 

10.1 Competirá ao PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das demais 
obrigações previstas no CONTRATO e seus demais ANEXOS: 
 

10.1.1 Supervisionar e acompanhar a execução dos serviços e 
atendimento a todos os itens do EDITAL, e aplicar 
penalidades conforme descrito no CONTRATO; 

 
10.1.2 Prestar informações, orientações e esclarecimentos 

necessários à CONCESSIONÁRIA; 
 

10.1.3 Permitir à CONCESSIONÁRIA o acesso a todas as áreas e 
instalações necessárias para implantação e operação dos 
serviços;  

 
10.1.4 Informar à CONCESSIONÁRIA eventuais alterações 

relevantes na operação do CCUG, ou áreas que possam 
impactar no gerenciamento e operação de seus serviços;  

 
10.1.5 Exercer fiscalização dos serviços objeto do CONTRATO 

DE CONCESSÃO conforme ACORDO DE GOVERNANÇA; 
e  
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10.1.6 Comunicar, por escrito, problemas detectados na operação 
da CONCESSIONÁRIA, bem como necessidade de reparo 
em equipamento. 
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ANEXO 2 
 

LISTA DOS ESPAÇOS DO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES 
GUIMARÃES 

 

Espaço Nº Assentos Área m² 
Despensa   10 
Depósito  65 
Sala Imprensa  65 

Copa  33 

Apoio ao credenciamento  97 

Balcão de credenciamento  81 
Sala T01  130 
Sala T02  106 
Sala T03  106 

Sala T04  106 
Sala T05  106 
Sala T06  130 
Sala M07  130 
Sala M08  130 
Sala M09  106 
Sala M10  106 
Sala M11  106 
Sala M12  106 
Sala M13  106 

Mezanino Ala Norte  1.112 

Sala Multiuso  343 
Sala VIP  277 
Mezanino Ala Sul  1.210 
Exposição Oeste  3.825 
Exposição Sul  4.746 
Auditório Alvorada 166  
Auditório Buriti 156  
Auditório Águas Claras 254  
Auditório Planalto 856  
Auditório Máster 2.764  
TOTAL 4.196 13.337 

	

 


