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AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2016.

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, vem por meio deste
retificar o Edital de Chamamento Público nº 001/2016, publicado no DODF nº 87, de 09 de
maio de 2016, com o objetivo de atender o disposto no Decreto n° 36.554, de 17 de junho
de 2015 e realizar adequações no termo de referência do projeto para o desenvolvimento,
implantação, operação e manutenção da via Transbrasília e seu complexo urbanístico. Os
interessados poderão entregar os requerimentos de autorização para realização dos estudos
técnicos em até 20 (vinte) dias úteis a partir da publicação deste Aviso. O Edital e os
documentos referentes a este Procedimento de Manifestação de Interesse poderão ser obtidos
no site www.parceria.df.gov.br. Contatos: (61) 3312-8493, e-mail: ppp@fazenda.df .gov.br.

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E JULGAMENTO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2016 - DISUL/SUAG/SEF-DF

O Pregoeiro comunica aos interessados que foi decidido pela improcedência do recurso
interposto pela empresa Saga Serviços Terceirizados EIRELI - ME contra a classificação da
proposta de preços apresentada pela licitante detentora do menor preço e declarada vencedora
do certame. Comunica ainda o resultado final de julgamento do pregão supracitado, in-
formando que a empresa MISTRAL SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 05.992.287/0001-20,
sagrou-se vencedora com o valor total de R$ 2.493.178,80. Mais informações no site:
http://www.comprasnet.gov.br - UASG: 974002. Processo nº: 128.000.122/2 0 1 6 - S E F / D F.

Brasília/DF, 31 de maio de 2016.
EDSON DE SOUZA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA

EDITAL Nº 30, DE 27 DE MAIO DE 2016.
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, 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 25/06/2014,
tendo em vista o disposto na Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, com redação dada pela
Lei 1.080 de 15 de maio de 1996, torna pública a lavratura dos autos de infração constantes
dos processos abaixo relacionados, ficando os respectivos contribuintes intimados a efe-
tuarem o pagamento ou apresentarem impugnação à exigência fiscal, no prazo de 30(trinta)
dias contados da intimação. Considera-se realizada a intimação em 15(quinze) dias após a
publicação do presente edital. Os autos de infração encontram-se à disposição dos in-
teressados ou representantes legalmente constituídos, nos dias úteis das 12:30 às 18:30 horas,
na Agência de Atendimento da Receita de Taguatinga, situada na CNA 03 A/E S/Nº -
PRAÇA SANTOS DUMONT (PRAÇA DO DI), Taguatinga - DF, na seguinte ordem:
PROCESSO, RAZÃO SOCIAL, CF/DF e Responsável.042.001.810/2016, EMPORIO EN-
XOVAIS E UTILIDADES LTDA, 07.627.953/001-36, MARILDA GONCALVES DOS
REIS;042.001.864/2016, L.C.S TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME, 07.724.893.001-
80, LUIS CLAUDIO DA SILVA;042.001.865/2016, KAUAM MERINO AYRES ELAGE
ME, 07.715.615/001-62, KAUAM MERINO AYRES ELAGE;042.001.958/2016, GLC CO-
MÉRCIO DE CORTINAS & CORTINAS LTDA ME , 07.743.513/001-10, GILENO LIMA
CARDOSO;042.001.959/2016, VITÓRIA-COMÉRCIO, DECORAÇÃO E SERVIÇOS LT-
DA ME, 07.744.478/001-57, FABRICIO EMILIO TREPTOW;042.001.960/2016, FOCO
CONDOMINIAL EIRELI ME, 07.743.638/001-13, GISELE CRISTINA SILVA DA VEI-
GA;042.001.982/2016, FRANCIS & DOR LTDA ME, 07.715.168/001-79, DONIZETE PE-
REIRA DE NOVAIS;042.001.983/2016, PEROLA DISTRIBUIÇÃO LTDA ME,
07.615.445/001-44, JOSIVEIRE PASCHOAL DE OLIVEIRA;042.002.044/2016, VO YA G E
TRANPORTES LTDA ME, 07.656.424/001-04, GISELE REIS E SILVA;042.002.045/2016,
ESKUADRO REVESTIMENTO & INTERIORES LTDA, 07.524.771/001-87, SANDRA
BEATRIZ TUMELERO NUNES;042.002.046/2016, GLOVE CONFECÇÕES LTDA ME,
07.404.297/001-09, MARCELO HENRIQUE RODRIGUES SILVA.

JOSELITO DA SILVA DUARTE

EDITAL Nº 31, DE 27 DE MAIO DE 2016.
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, 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 25/06/2014,
tendo em vista o disposto na Lei 4.567, de maio de 2011, torna público que o(s) con-
tribuinte(s) abaixo relacionado(s) na seguinte ordem: Processo, Razão Social, CF/DF e
Responsável, ficam NOTIFICADOS para, no prazo de 30 (trinta) dias, comparecerem a
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, para cumprimento de
pendências nos respectivos processos de baixa de inscrição, sob pena de indeferimento dos
mesmos. Considera-se realizada a notificação em 15(quinze) dias após a publicação do
presente edital. Os referidos processos encontram-se à disposição dos interessados ou re-
presentantes legalmente constituídos, nos dias úteis, das 12:30 às 18:30 horas, na Agência de
Atendimento da Receita de Taguatinga, situada na CNA 3 Área Especial s/nº , Praça Santos
Dumont, Taguatinga/DF.046.000.639/2016, J T SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME,
07.577.875/002-90, JANYFER THAYNARA SILVA.

JOSELITO DA SILVA DUARTE

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 2012/096
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Objeto do contrato: prestação de serviços de comunicação de dados, por meio de circuito
para acesso livre e sem restrições à internet com taxa de transferência mínima de 30 (trinta)
Mbps. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a
partir de 09/05/2016 até 09/05/2017. Aditivo firmado em: 09/05/2016. Signatário pelo BRB:
Gustavo Costa Oliveira e pela Contratada: Flávio Cintra Guimarães e Fausto Luiz Martins
Pires Júnior. Processo nº: 832/2011. Marcelo Varela. Gerente de Área e.e.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2015 firmada em 31/08/2015
VALIDADE ATÉ 01/09/2016 - 4ª publicação

Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: AÇÃO INFORMÁTICA
BRASIL LTDA. Objeto: Fornecimento de solução de virtualização de servidores para o
BRB. Modalidade da contratação: pregão eletrônico BRB nº: 019/2015. Vigência: de
01/09/2015 à 01/09/2016. Valor R$10.820.800,00 (dez milhões, oitocentos e vinte mil e
oitocentos reais). Signatários: pelo BRB, Gustavo Costa Oliveira, e pela contratada, Fran-
cisco Augusto Zanet. Executor: Marcos Aurélio Schwanz. Processo nº: 041.001.098/2014.
JEAN FELIPPE MAZEPAS. Gerente de Área e. e.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2016/048
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão
Eletrônico nº 048/2016. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 15/06/2016, às 9h,
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva de sistemas telefônicos de diversas dependências do BRB. Valor estimado:
R$ 1.632.147,68 (hum milhão, seiscentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e
sessenta e oito centavos), para um período de 30 (trinta) meses. Local de obtenção do edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo nº 490/2016. Carlos F. L.
Fagundes. Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2016/036
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a nova data de realização do Pregão
Eletrônico nº 036/2016. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 15/06/2016, às
14h, www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Contratação de empresa(s) prestadora(s)
de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades 0800 (DDG - Discagem
Direta Gratuita), no sistema de tarifação reversa e 4002 (NUN - Número Único Nacional) de
média e longa distância, com abrangência local, estadual, nacional e internacional, a ser
executado de forma contínua. Valor estimado: R$ 2.016.339,42 (Dois milhões, dezesseis mil,
trezentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos). Local de obtenção do edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo nº 210/2016. Thiago Rocha
Ribeiro. Pregoeiro

CONTRATO BRB - 2016/114, firmado em 30/05/2016.
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: QUEIROZ ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA - EPP. Objeto: Serviços de instalações elétricas e lógicas para as
Agências, PA's e dependências da Direção Geral do BRB, localizados no Distrito Federal,
Goiás e Minas Gerais (Região I, Item I). Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico nº
050/2015. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. Valor: R$
100.000,00. Signatários, pelo BRB: Francisco de Assis Gomes, e pela contratada, Rogério
Queiroz Chaves. Executor: Jane Mafra Chagas. Processo n°: 510/2015. MARCELO VA-
RELA. Gerente de Área e.e.

CONTRATO BRB - 2016/115, firmado em 30/05/2016.
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: REENGENHARIA LTDA -
EPP. Objeto: Serviços de instalações elétricas e lógicas para as Agências, PA's e depen-
dências da Direção Geral do BRB, localizados no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais
(Região II, Item II). Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico nº 050/2015. Vigência: 12
(doze) meses, contados da data de sua assinatura. Valor: R$ 100.000,00. Signatários, pelo
BRB: Francisco de Assis Gomes, e pela contratada, João Moreira Galdino Pinto. Executor:
Jane Mafra Chagas. Processo n°: 510/2015.MARCELO VARELA. Gerente de Área e.e.

CONTRATO BRB - 2016/116, firmado em 30/05/2016.
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: REENGENHARIA LTDA -
EPP. Objeto: Serviços de instalações elétricas e lógicas para as Agências, PA's e depen-
dências da Direção Geral do BRB, localizados no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais
(Região III, Item III). Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico nº 050/2015. Vigência:
12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. Valor: R$ 100.000,00. Signatários, pelo
BRB: Francisco de Assis Gomes, e pela contratada, João Moreira Galdino Pinto. Executor:
Jane Mafra Chagas. Processo n°: 510/2015. MARCELO VARELA. Gerente de Área e.e.

SUPERINTENDÊNCIA DE CANAIS - SUCAN
GERÊNCIA DE CORRESPONDENTES NO PAÍS

RESCISÃO DO CONTRATO DIPES/SUSEG 2011/110
O BANCO DE BRASÍLIA S/A. - BRB torna pública a rescisão do contrato DIPES/SUSEG
2011/110, celebrado com a empresa Maurício & Maurício Peças e Acessórios para Veículos
LTDA. ME, com fulcro previsto no inciso I do Art. 78 da Lei 8.666/93, e incisos I e XII da
Cláusula Décima Oitava do instrumento contratual, e de acordo com o ato administrativo da
Diretoria Colegiada - DICOL - BRB, de 16/02/2016. O BRB abre prazo de 05 (cinco) dias
úteis para a apresentação de recurso administrativo e disponibiliza os autos do processo BRB
nº 041.000.416/2011, no SIA Trecho 3, Lotes 1225/75, Brasília - DF. Rafael Madruga Lopes.
Gerente de Área em Exercício.
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1. PREÂMBULO 

 

O Governo do Distrito Federal, por intermédio do Conselho Gestor de 

Parcerias Público-Privadas – CGP, nos termos do Decreto nº 36.554, 

de 17 de junho de 2015, da Ata de Reunião Conjunta do CGP e do 

Grupo de Deliberação, de 05 de maio de 2016, e considerando o 

interesse do setor privado em participar de parceria com o GDF, após 

recebimento de Manifestações de Interesse Privado – MIPs das 

empresas: 1. BASE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A, 

BASEVI CONSTRUÇÕES S/A, CONTERC CONSTRUÇÃO, 

TERRAPLANAGEM e CONSULTORIA LTDA, CONSTRUTORA ARTC 

LTDA, ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICO DE ENGENHARIA E 

COMERCIO LTDA, MBR ENGENHARIA LTDA, SOLTEC 

ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA 

PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS - COBRAPAR, CONSTRUTORA 

VILLELA E CARVALHO LTDA, JW PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS S/A E BRASAL INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA; e 2. CONTÉCNICA-

CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, torna público o Procedimento de 

Manifestação de Interesse – PMI nº 001/2016-GDF, a fim de obter 

estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para o 

desenvolvimento, implantação, operação e manutenção da Via 

Transbrasília e seu complexo urbanístico. 

 

2. DAS DEFINIÇÕES 

 

2.1. PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – 

instrumento que a administração pública pode utilizar, antes do 

processo licitatório, para obter estudos de viabilidade, levantamentos, 

investigações ou projetos de pessoa física ou jurídica de direito privado 

relativos a empreendimento objeto de concessão comum ou permissão 

de serviços públicos, PPP, arrendamento de bens públicos ou 

concessão de direito real de uso; 
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2.2. ESTUDOS – estudos de modelagem técnica, econômico-

financeira e jurídica para o desenvolvimento, implantação, operação e 

manutenção da Via Transbrasília e seu complexo urbanístico; 

2.3. PROPONENTE – pessoa física ou jurídica, grupo econômico ou 

consórcio, interessada em participar deste PMI; 

2.4. REQUERIMENTO – requerimento de autorização para 

apresentação dos ESTUDOS objeto deste PMI; 

2.5. PESSOA AUTORIZADA – pessoa física ou jurídica de direito 

privado autorizada a apresentar os ESTUDOS objeto deste PMI. 

2.6. CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO – requisitos objetivos para 

qualificação, análise e aprovação de requerimento de autorização para 

apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos; 

2.7. CRITÉRIOS DE SELEÇÂO – requisitos objetivos para a avaliação 

e seleção de projetos, levantamentos, investigações e estudos 

apresentados por pessoa autorizada, com as correspondentes 

pontuações. 

2.8. TERMO DE AUTORIZAÇÃO – documento que autoriza pessoa 

física ou jurídica de direito privado a realizar os ESTUDOS objeto deste 

PMI. 

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

3.1. Este PMI, sem prejuízo de outras normas pertinentes, deve 

observar os seguintes diplomas legislativos: 

 

3.1.1.  Lei 3.792, de 02 de fevereiro de 2006; 
3.1.2. Decreto 36.554, de 17 de junho de 2015; 
3.1.3. Lei Complementar 803, de 25 de abril de 2009 e suas 
atualizações (PDOT); 
3.1.4. Legislação ambiental. 

 

 
4. DO OBJETO 
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4.1. O presente PMI tem como objeto a participação da iniciativa 

privada na realização de estudos de modelagem técnica, econômico-

financeira e jurídica referente ao desenvolvimento, implantação, 

operação e manutenção da Via Transbrasília e seu complexo 

urbanístico. 

4.2. Os ESTUDOS deverão ser desenvolvidos conforme TERMO DE 

REFERÊNCIA disposto no ANEXO IV. 

 

5. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

5.1. Poderão participar deste PMI pessoas físicas ou jurídicas de 

direito privado, individualmente ou em grupo. 

5.2. A participação em grupo dispensa a necessidade de vínculo 

formal entre os participantes; 

5.3. Os interessados em participar do PMI deverão indicar um 

representante, que será responsável pela veracidade das declarações 

que o proponente realizar. 

5.4. Os interessados deverão entregar REQUERIMENTO em até 20 

(vinte) dias úteis, a contar da publicação deste Edital, conforme o 

modelo disponível no ANEXO I, e acompanhado dos documentos a 

seguir: 

i. Documentos de Habilitação: 

a) Pessoa Física: 

i. Documento de identidade; 

ii. CPF; 

iii. Comprovante de endereço; 

iv. Certidões de tríplice regularidade fiscal. 

b) Pessoa Jurídica: 

i. Estatuto ou Contrato Social; 

ii. Ata de Eleição de Posse da Diretoria; 

iii. CNPJ e Inscrição Estadual; 

iv. Documento de identidade do dirigente; 

v. Inscrição do CPF do Administrador; 
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vi. Comprovante de endereço da empresa; 

vii. Certidão de negativa de falência e concordata; 

viii. Certidões de tríplice regularidade fiscal. 

ii. Projeto preliminar: com a descrição do objeto, sua 

relevância e os benefícios econômicos e sociais dele 

advindos; Visão do projeto e sistemática de elaboração dos 

estudos; Características gerais do modelo de negócio 

considerado mais apropriado, a previsão das receitas 

esperadas e dos custos operacionais e investimentos 

envolvidos, além dos riscos compartilhados; Outros 

elementos que permitam avaliar a conveniência, a 

eficiência e o interesse público envolvidos no projeto; 

iii. Plano de Trabalho: descrição detalhada das etapas do 

estudo e atividades que se pretende realizar, e respectivos 

prazos de execução, detalhado para cada CADERNO 

TEMATICO, observando o item 9 do presente Edital;  

iv. Equipe técnica: composição e carga horária prevista para a 

equipe técnica que realizará os estudos, contendo: 

a) Estrutura e composição de sua equipe, identificando 

as disciplinas principais do trabalho, as 

responsabilidades e atribuições, pessoal técnico e 

de apoio proposto, da equipe por atividade ou etapa 

de estudo; 

b) Currículos dos membros da equipe responsável pelo 

desenvolvimento dos estudos, comprovando a 

capacidade individual nas respectivas áreas de 

atuação, conforme modelo no ANEXO VII. 

v. Planilha de Custos financeiros: descrição pormenorizada e 

detalhada por CADERNO TEMATICO (por etapa de estudo 

e atividade), dos custos previstos para elaboração dos 

estudos, discriminados de forma a permitir, caso sejam 

aproveitados, análise por parte do poder concedente com 

vistas a seu futuro ressarcimento; 
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vi. Demonstração de experiência na realização de projetos, 

levantamentos, investigações e estudos similares aos ora 

solicitados, especificamente, de ao menos dos quesitos a 

seguir: 

a) Comprovação de experiência na elaboração de 

estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira 

ou jurídico-institucional, no Brasil e/ou no exterior 

para implantação de parcerias público privadas ou 

concessões de empreendimentos de natureza 

similar; ou 

b) Comprovação de experiência no desenvolvimento de 

projetos de desenvolvimento urbano, desenho 

urbano, masterplan urbanístico e econômico, 

desenvolvimento regional ou outro projeto similar. 

vii. Cadastro Técnico, conforme modelo do ANEXO II. 

viii. Termo de Cessão de Propriedade e Direitos Autorais, 

conforme modelo do ANEXO III. 

5.5. O prazo estabelecido no item 4.2 poderá ser prorrogado, 

mediante a devida fundamentação. 

5.6. O REQUERIMENTO deverá ser entregue das 09h às 17h, na 

Secretaria de Estado de Fazenda, SBN Qd. 02 Bl. A Ed. Vale do Rio 

Doce, 9º andar, sala 902 Brasília – DF – CEP 70049-909. 

5.7.  Estão impedidos de participar deste PMI, servidores efetivos, 

comissionados ou colaboradores do GDF. 

 

6. DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS 

 

6.1. Caberá à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante a adoção 

dos critérios dispostos no “Quadro de Análise dos Requerimentos” 

(Anexo V), verificar as REQUERENTES aptas a receberem a 

autorização para a elaboração dos estudos. 

6.2. Serão consideradas aptas somente aquelas empresas que 

receberem a qualificação de “Atendeu satisfatoriamente” ou “Superou 
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as expectativas” constantes do “Quadro de Análise dos Requerimentos” 

(Anexo V). 

6.3.  Caso a requerente receba a classificação de “Não atendeu” ou 

“Atendeu parcialmente”, em quaisquer dos itens constantes do “Quadro 

de Análise dos Requerimentos” (Anexo V), não será considerada apta a 

elaborar os estudos. 

6.4. Será constituída uma COMISSÃO DE AVALIAÇÃO para a análise 

dos REQUERIMENTOS, formada por técnicos da Subsecretaria de 

Parcerias Público-Privadas, com referendo do CGP. 

6.5. A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO poderá requerer a participação de 

técnicos especializados de outras unidades da Secretaria de Estado de 

Fazenda ou do GDF, bem como contratados da iniciativa privada, para 

auxiliá-la na avaliação dos estudos apresentados. 

6.6. A Secretaria de Estado de Fazenda, visando assegurar o princípio 

da unidade nos procedimentos metodológicos, cumprirá as seguintes 

instruções: 

i. A análise dos REQUERIMENTOS será realizada utilizando-se o 

“Quadro de Análise dos Requerimentos” (Anexo V), onde será 

verificado o atendimento às expectativas da Secretaria de Estado 

de Fazenda nos critérios pré-estabelecidos; 

ii. Para analisar o atendimento aos critérios, serão consideradas, 

exclusivamente, as informações claramente especificadas nos 

REQUERIMENTOS. Não havendo clareza nas informações, estas 

não serão consideradas; 

iii. Considera-se inadequado o REQUERIMENTO que não atender 

aos aspectos solicitados sendo, por consequência, rejeitado. 

6.7. Caso seja verificada alguma deficiência no REQUERIMENTO, a 

Secretaria de Estado de Fazenda poderá abrir prazo para 

reapresentação, a seu critério. 

6.8. Após proceder a análise da documentação, a Secretaria de 

Estado de Fazenda expedirá o respectivo TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

DOS ESTUDOS, a ser publicado no DODF e no portal 
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www.parceria.df.gov.br, indicando as REQUERENTES autorizadas a 

iniciar os estudos. 

 

7. DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

7.1. A autorização para apresentação dos ESTUDOS é pessoal e 

intransferível e será conferida sem exclusividade. 

7.2. A autorização não gera direito de preferência no processo 

licitatório do empreendimento e não obriga a administração pública a 

realizar a licitação; 

7.3. A autorização não implica, por si só, no direito a ressarcimento 

dos valores despendidos na elaboração dos projetos, levantamentos, 

investigações e estudos, nem tampouco gera responsabilidade da 

administração pública perante terceiros por atos praticados por pessoa 

autorizada; 

 

7.3.1. A autorização poderá ser: 

 

i. cassada, em caso de descumprimento de seus termos, incluída 

as hipóteses de desconsideração de qualquer dos prazos e de 

não observação da legislação aplicável; 

ii. revogada, em caso de: 

a. perda de interesse da administração pública nos 

empreendimentos; 

b. desistência por parte da pessoa autorizada, manifesta, a 

qualquer tempo, por meio de comunicação escrita à 

unidade solicitante 

iii. anulada, em caso de vício no procedimento regulado por este 

Decreto ou por outros motivos previstos na legislação; ou 

iv. tornada sem efeito, em caso de superveniência de dispositivo 

legal que, por qualquer motivo, impeça o recebimento dos 

projetos, levantamentos, investigações e estudos. 
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7.4 A pessoa autorizada será notificada caso sua autorização seja 

cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito. 

7.5 Na hipótese de descumprimento dos termos da autorização, caso 

não haja regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável a 

critério da administração pública e contado da data da notificação, a 

pessoa autorizada terá sua autorização cassada. 

7.6 A autorização cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito 

não gera direito de ressarcimento dos valores envolvidos na elaboração 

de projetos, levantamentos, investigações e estudos. 

7.7 Contado o prazo de 30 (trinta) dias da data da notificação prevista 

nos itens 7.4 e 7.5 Os documentos porventura encaminhados à unidade 

solicitante que não tenham sido retirados pela pessoa autorizada 

poderão ser destruídos. 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

8.1.  O Plano de Trabalho servirá como base para a definição de um 

cronograma de acompanhamento do PMI, que será faseado. 

8.2.  A pessoa autorizada somente poderá avançar no plano de 

trabalho proposto caso a fase anterior seja aprovada. 

8.3.  Caso necessário, o Plano de Trabalho será ajustado em comum 

acordo entre as partes. 

 

9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

9.1. O material deverá ser disponibilizado, em duas vias impressas e 

em meio digital nos formatos: .xls .doc .pdf .jpg, ou outro formato, desde 

que seja aberto e permita edição. O material deve apresentar conteúdo e 

linguagem compatíveis com sua destinação, em língua portuguesa, 

devidamente digitado e formatado, contendo a relação de obras 

consultadas (referências bibliográficas) de acordo com as 

recomendações normativas da ABNT. 
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9.2. Quadros e tabelas deverão conter a fonte dos dados 

apresentados. No caso de tabelas e planilhas numéricas, essas deverão 

também ser sempre apresentadas em formato Excel ou programa similar 

de planilhas eletrônicas, com a memória de cálculo devidamente 

registrada. 

9.3. Mapas e plantas deverão ser devidamente georreferenciados e 

apresentados em formato editável: dgn,.dwg, .shapefile, .kml, ou similar. 

9.4. Em todas as páginas dos documentos impressos deverá constar a 

rubrica do responsável pelo produto. A formatação deverá seguir as 

seguintes recomendações: fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre 

linhas 1,5, margens superior e esquerda de 2,5 cm e margens direita e 

inferior de 2 cm.; 

9.5. Caso haja divergência entre as versões impressas e digitais, 

serão consideradas as versões impressas; 

9.6. Os ESTUDOS deverão ser entregues em até 120 (cento e vinte) 

dias, a contar da AUTORIZAÇÃO, na Secretaria de Estado de Fazenda, 

até às 17h, no endereço: SBN Qd. 02 Bl. A Ed. Vale do Rio Doce, 9º 

andar, sala 902, Brasília – DF – CEP 70049-909, dentro do prazo 

estipulado e mediante protocolo. 

9.7. Os ESTUDOS deverão ser apresentados em CADERNOS 

TEMÁTICOS, na ordem e com os títulos especificados a seguir: 

 

CADERNO ESTUDOS 
TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 
1 

 Diagnóstico e Estudos 
Preliminares; e 

 Modelo Técnico 

Itens 4.1 e 4.2  

2  Modelo Econômico-
Financeiro 

Item 4.3 

3  Modelo Jurídico Item 4.4 

 

 

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS 

 

10.1. Pedidos de esclarecimentos e dúvidas poderão ser encaminhados 

à Secretaria de Estado e Fazenda, até 10 (dez) dias antes do prazo 



  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 

 

 SBN Qd. Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, Brasília – DF – CEP 70049-909  10 

final para apresentação dos REQUERIMENTOS, EXCLUSIVAMENTE, 

para o e-mail ppp@fazenda.df.gov.br, e serão respondidos em até 5 

(cinco) dias úteis. Todas as perguntas e respostas serão identificadas e 

publicadas no sítio www.parceria.df.gov.br. 

 

11. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 

11.1. O prazo total para a realização dos estudos é de 120 (cento e 

vinte) dias corridos a partir da publicação do TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

DOS ESTUDOS, no Diário Oficial do Distrito Federal- DODF.  

11.2. O prazo para a entrega dos estudos referentes a cada um dos 

CADERNOS TEMÁTICOS descritos no item 9.7 deverá ser proposto pelas 

REQUERENTES em seu Plano de Trabalho, devendo posteriormente ser 

definidos prazos comuns para todas as AUTORIZADAS. 

11.3. Será constituída uma COMISSÃO DE AVALIAÇÃO para a 

avaliação e seleção dos estudos, formada por técnicos da Secretaria de 

Estado de Fazenda, com o apoio da Subsecretaria de Parcerias Público-

Privadas e referendo do CGP; 

11.4. A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO poderá requerer a participação de 

técnicos especializados de outras unidades da Secretaria de Estado de 

Fazenda ou do GDF, bem como contratados da iniciativa privada, para 

auxiliá-la na avaliação dos estudos apresentados. 

11.5. A avaliação e seleção dos estudos a serem utilizados, parcial ou 

integralmente, para a estruturação da licitação da parceria, somente se 

dará após a entrega dos estudos da última fase, e será realizada segundo 

critérios específicos para cada tipo de estudo, com base no Art. 19 do 

Decreto Distrital n° 36.554/2015.  

11.6. Será avaliado o nível de atendimento do estudo às expectativas 

da Secretaria de Estado de Fazenda no que se refere aos seguintes 

critérios 

 

11.6.1. Critérios para avaliação do CADERNO 1: 

a) Aderência ao Termo de Referência; 

http://www.parceria.df.gov.br/
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b) Qualidade técnica do diagnóstico e estudos prévios; 

c) Soluções técnicas para o sistema viário e sua integração com o 

sistema existente; 

d) Solução técnica de desenho urbano e integração com os núcleos 

urbanos existentes; 

e) Proposição de novas centralidades e requalificação do tecido 

urbano; 

f) Priorização de pedestres e ciclistas; 

g) Acessibilidade; 

h) Impacto socioeconômico na região de abrangência do projeto; 

i) Impacto ambiental e soluções para mitigação ou compensação; 

j) Integração de áreas verdes na área de abrangência do projeto; 

k) Projeto de recuperação e manutenção dos parques ecológicos e 

vivenciais; 

l) Modelo de desenvolvimento imobiliário proposto; 

m) Adoção das técnicas de elaboração, de normas e procedimentos 

científicos pertinentes, e a utilização de equipamentos e 

processos recomendados pela tecnologia aplicada ao setor, 

observados os critérios de razoabilidade e economicidade. 

 

11.6.2. Critérios para avaliação do CADERNO 2: 

a) Aderência ao Termo de Referência; 

b) Demonstração comparativa de custo e benefício da proposta do 

empreendimento em relação a opções funcionalmente 

equivalentes; 

c) Valor do investimento relativo ao enterramento da Rede Aérea de 

Alta Tensão; 

d) Valor do investimento relativo à implantação (ou construção) do 

sistema viário; 

e) Custos de manutenção e operação; 

f) Resultado econômico – Valor Presente Líquido (VPL); 

g) Rentabilidade do projeto – Taxa Interna de Retorno (TIR); 
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h) Período de recuperação do investimento – PayBack; 

 

11.6.3. Critérios para avaliação do CADERNO 3 

a) Aderência ao Termo de Referência; 

b) Compatibilidade com a legislação aplicável; 

c) Matriz de riscos e as respectivas diretrizes de alocação, gestão 

e mitigação. 

 

11.7. Os ESTUDOS serão selecionados conforme a metodologia de 

avaliação prevista no ANEXO VI deste Edital. 

 

12. DOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NESTE PMI E DO VALOR DE 

RESSARCIMENTO 

 

12.1. Os custos de qualquer natureza serão de inteira e exclusiva 

responsabilidade dos participantes deste PMI, e não serão objeto de 

qualquer espécie de remuneração, ressarcimento ou indenização por 

parte do GDF. 

12.2. O presente PMI prevê ressarcimento para os PROPONENTES 

autorizados a realizar ESTUDOS selecionados e efetivamente utilizados 

na estruturação do projeto de PPP ou concessão comum. 

12.3. O valor máximo para o possível ressarcimento dos projetos, 

levantamentos, investigações e estudos não ultrapassará, em seu 

conjunto, 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor total 

estimado para os investimentos necessários à implementação do 

empreendimento ou para os gastos necessários à operação e à 

manutenção do empreendimento durante o período de vigência do 

contrato, o que for maior. 

12.4. O ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações e 

estudos ficará condicionado à necessidade de atualização e de 

adequação deles até a abertura da licitação do empreendimento, em 

decorrência, entre outros aspectos: 
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a) da alteração de premissas regulatórias e de atos 

normativos aplicáveis; 

b) das recomendações e determinações dos órgãos de 

controle; ou 

c) das contribuições provenientes de consulta e audiência 

pública. 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. O GDF poderá revogar ou anular o presente edital, no todo ou em 

parte e a qualquer tempo, por motivo de interesse público ou por 

exigência legal, mediante decisão unilateral e fundamentada, sem que 

este fato implique direito a indenizações ou reclamações de qualquer 

natureza; 

13.2. A realização do presente PMI não implica a necessária abertura 

de processo licitatório para a contratação de Concessão comum ou PPP; 

13.3. O eventual processo licitatório não ficará condicionado à utilização 

dos ESTUDOS e demais informações obtidas por meio deste PMI; 

13.4. Os interessados que apresentarem os ESTUDOS, no âmbito 

deste PMI, poderão participar do futuro processo licitatório; 

13.5. Não serão concedidas quaisquer vantagens ou privilégios ao(s) 

participante(s) deste PMI em futuro processo licitatório referente ao objeto 

identificado neste Instrumento. 

 

 

 

 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Governador e Presidente do Conselho 
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS 
 

À  
Secretaria de Estado de Fazenda 

 
 
Ao Senhor Secretário de Estado de Fazenda. 
 

 
A [DENOMINAÇÃO DA(S) PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S), 

GRUPO ECONÔMICO OU CONSÓRCIO], com sede na [ENDEREÇO 
COMPLETO], inscrita no CNPJ sob o n.º ___.___/____-__, vem, 
respeitosamente, requerer AUTORIZAÇÃO para apresentação dos estudos de 
modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para o desenvolvimento, 
implantação, operação e manutenção da Via Transbrasília e seu complexo 
urbanístico, referentes ao PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE N° 001/2016-GDF. 
  

A [DENOMINAÇÃO DA(S) PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S), 
GRUPO ECONÔMICO OU CONSÓRCIO] declara estar ciente de que a 
autorização para realização de estudos: 
 

i. não confere exclusividade;  
ii. não gera direito de preferência para a outorga da parceria; 
iii. não obriga o Poder Público a realizar a licitação; 
iv. não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores 

envolvidos na sua elaboração; 
v. é pessoal e intransferível; 
vi. não implica, em nenhuma hipótese, responsabilidade da administração 

pública perante terceiros por atos praticados por pessoa autorizada; 
vii. poderá ser cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito nos casos 

explicitados no Art. 16 do Decreto Distrital n° 36.554, de 17 de junho de 
2015. 

  
Por fim, expressamos nossa ciência:  
 

i. de que a participação neste PMI pressupõe, para todos os efeitos, o integral 
conhecimento do edital do Procedimento de Manifestação de Interesse N° 
001/2016-GDF e seus Anexos;  

ii. de que a avaliação e a seleção dos ESTUDOS a serem utilizados, parcial 
ou integralmente, na eventual licitação, serão realizadas conforme critérios 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 

 
Brasília,         de                   de 2016. 

___________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO II 
CADASTRO TÉCNICO 

 
 
-Nome(s) do(s) interessado(s): 
-Endereço(s) do(s) interessado(s): 
-Telefone(s) do(s) interessado(s): 
-E-mail do(s) interessado(s): 
-CNPJ ou CPF do(s) interessado(s): 
-Nome do representante do interessado (quando pessoa jurídica*): 
-Telefone do representante: 
-E-mail do representante: 
 
Assinalar: 
Sociedade empresarial ( ) 
Consórcio ( ) 
Pessoa física ( ) 
Grupo econômico ou outro tipo de associação (  ) Qual? _________________ 
_______________________________________________________________ 
Descrever: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
* São considerados representantes, para fins deste PMI, as pessoas munidas 
de poderes para se manifestar em nome das PROPONENTES e pelo eventual 
recebimento do VALOR DE RESSARCIMENTO. 
 
 

Local, data. 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Nome do Responsável pessoa física e/ou jurídica, grupo econômico ou consórcio 
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ANEXO III 
 
 
À Secretaria de Estado de Fazenda 
 
Senhor Secretário de Estado de Fazenda. 
 
 
A [DENOMINAÇÃO PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA], com sede na 
_____________________, na cidade de [CIDADE], Estado de [ESTADO], 
inscrita no CNPJ sob o n.º __.___.___/____-__ doravante denominada 
CEDENTE, cede e transfere para o Distrito Federal simplesmente denominado 
CESSIONÁRIO, a propriedade dos direitos autorais relativos aos ESTUDOS 
DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA PARA 
O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 
VIA TRANSBRASÍLIA E SEU COMPLEXO URBANÍSTICO, de acordo com as 
condições abaixo expostas: 
 

i. O CEDENTE declara que é autor e titular da propriedade dos direitos 
autorais dos ESTUDOS apresentados; 

 
ii. O CEDENTE declara que o PROJETO não infringe direitos autorais e/ou 

outros direitos de propriedade de terceiros, assumindo integral 
responsabilidade pelo seu conteúdo; 

 
iii. O CEDENTE cede e transfere todos os direitos autorais relativos ao 

PROJETO ao CESSIONÁRIO, especialmente os direitos de edição, de 
publicação, de tradução para outro idioma e de reprodução por qualquer 
processo ou técnica; 

 
iv. O CESSIONÁRIO passa a ser proprietário exclusivo dos direitos 

referentes ao PROJETO, sendo vedada qualquer reprodução, total ou 
parcial, em qualquer outro meio de divulgação, impresso ou eletrônico, 
sem que haja prévia autorização escrita por parte do CESSIONÁRIO; 

 
v. A cessão é gratuita e, portanto, não haverá qualquer tipo de 

remuneração pela utilização do PROJETO pelo CESSIONÁRIO, com 
exceção da possibilidade de ressarcimento pelos projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações efetivamente utilizados na formatação 
da concessão para objeto deste PMI. 

 
 
 

__________________________________________ 
[REPRESENTANTE LEGAL] 

 
 



  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 

 

1 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇAO DE ESTUDOS DE 

MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA 

REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA VIA TRANSBRASÍLIA E SEU COMPLEXO 

URBANÍSTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, maio de 2016.
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O Distrito Federal é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situado 

na Região Centro-Oeste, é a menor unidade da federação brasileira e a única 

que não tem municípios, sendo dividida em 31 regiões administrativas. Desde a 

sua inauguração, em 21 de abril de 1960, ocorreu um acelerado processo de 

desocupação da cidade e dos municípios goianos próximos à Capital Federal, 

resultando em um aumento populacional rápido e desordenado. 

Atualmente no Distrito Federal, constata-se que a ocupação superou as 

expectativas iniciais, tanto quanto à população que hoje vive em seus limites 

quanto à população que se encontra nas cidades de seu entorno. A velocidade 

e falta de planejamento urbano e infraestrutura para acompanhar tal 

crescimento resultou em mazelas comuns nas grandes metrópoles urbanas, 

como o surgimento de invasões, assentamentos informais, déficit habitacional e 

carência de serviços e áreas de lazer, entre outros. 

Consequentemente, a população dos bairros periféricos se vê obrigada 

a deslocar-se ao Plano Piloto. Um significativo déficit na oferta de transportes 

públicos de massa faz com que o uso de veículos automotivos particulares 

ainda seja a alternativa mais comum em grande parte dos casos e na maioria 

das vezes. Nestas condições, o Distrito Federal convive hoje com 

problemáticas como mobilidade pendular e o consequente congestionamento 

de veículos, que invariavelmente atingem a população do Distrito Federal como 

um todo. 

O processo de degradação do meio ambiente também é um das graves 

consequências do processo de expansão urbana descontrolado. O meio 

urbano não pode crescer linearmente e indefinidamente sobre o seu entorno 

natural sem colocar em risco os recursos naturais essenciais à sua própria 

existência e sustentabilidade. Portanto, as regulamentações e zoneamentos 

vigentes devem permitir e incentivar um processo de revitalização, renovação e 

qualificação do espaço urbano que levem em consideração o seu entorno 

natural. 
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O desenvolvimento sustentável e duradouro da região exigirá uma 

reformulação da visão de cidade, das novas ocupações e dos padrões de 

urbanidade atuais. É necessário que se promova a descentralização dos 

serviços, de forma a reduzir longos deslocamentos ou inclusive incentivar o 

deslocamento de veículos no sentido Plano Piloto-Entorno, contrário ao que 

acontece atualmente. 

O planejamento e a reestruturação das novas ocupações urbanas 

devem focar na sua autossuficiência e sustentabilidade, devendo ofertar, além 

de moradia, postos de trabalho, equipamentos de lazer e todos os serviços 

básicos para o cotidiano da população, permitindo ao cidadão residir, trabalhar 

e se divertir numa mesma região, sem a necessidade de grandes 

deslocamentos. 

É sob essa perspectiva que se propõe o projeto de desenvolvimento, 

implantação, operação e manutenção da via Transbrasília e seu complexo 

urbanístico. A Via Transbrasília surge com o enterramento de linhas de alta 

tensão na região, que produzirão ao longo dos aproximados 26km de extensão 

um grande potencial construtivo para a cidade. O objetivo será o de integrar 

núcleos urbanos consolidados no sudoeste da capital, como Guará, Park Way, 

Águas Claras, Taguatinga e Samambaia, trazendo para seus habitantes uma 

melhoria do seu espaço urbano com oferta de empregos, comércio e serviços, 

bem como atividades de lazer e recreação. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

O presente Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) visa 

estabelecer diretrizes para a estruturação de um modelo de técnico, 

econômico-financeiro e jurídico para o desenvolvimento, implantação, operação 

e manutenção da Via Transbrasília e seu complexo urbanístico. 
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 

O projeto da Via Transbrasília será implementado a partir do 

enterramento do conjunto de linhas aéreas de alta tensão que cortam a região 

sudoeste do Distrito Federal, desde a subestação Brasília Geral, localizada as 

margens da Via EPIA, passando pela subestação Brasília Sul, localizada no 

Subcentro Leste da Samambaia, até a subestação Samambaia. Ao longo da 

área liberada pelo enterramento destas linhas, deverá ser desenvolvido e 

implantado um eixo de integração e requalificação urbana com extensão total 

de cerca de 26 km, que atravessa esta região densamente  abitada, 

envolvendo diretamente as cidades de  ras lia,  uará   e   , Águas Claras, 

Park Way, Taguatinga e Samambaia e indiretamente todo o aglomerado 

urbano do quadrante sudoeste do Distrito Federal. O mapa esquemático 

disponível no item 7 Mapa Esquemático da Via Transbrasília representa o 

traçado conceitual e a área de abrangência do projeto. 

Trata-se, portanto, de um projeto de desenvolvimento urbano, cujo 

objetivo central é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do 

Distrito Federal, criando condições para a indução de um processo de 

crescimento local e regional. 

 As diretrizes gerais para o desenvolvimento da Via Transbrasília e seu 

complexo urbanístico são: 

 Gerar lotes cujos usos e ocupações deverão promover a diversidade 

de atividades. 

 Ampliar a densidade demográfica e construtiva ao longo de toda sua 

extensão, principalmente nas proximidades das áreas servidas por 

infraestrutura de transporte de massa. 

 Criar polos multifuncionais com atividades que contribuam de 

maneira efetiva para a geração de emprego e renda. 

 Melhorar a relação de custo e benefício dos investimentos públicos e 

privados em infraestrutura urbana, já existentes ou a serem 

implantados na região. 
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 Adequar os espaços à circulação de pedestres, ciclistas e aos 

usuários com necessidades especiais. 

 Criar faixas verdes, com grande vegetação ao longo de toda a via e 

em especial nos trechos de circulação de pedestres e ciclistas. 

 Propor espaços para atividades de lazer, esporte, permanência das 

pessoas e educação ambiental, dentre outros. 

 Criar praças e largos em locais urbanisticamente importantes. 

 Facilitar o deslocamento das pessoas até os sistemas de transporte. 

 Possibilitar a geração de demanda para o surgimento de novas 

estações do Metrô e em consequência a geração de novos polos de 

dinamização urbana. 

 Possibilitar a integração do metrô com outros sistemas de transporte 

coletivo na região. 

 Contribuir para melhorar a identidade simbólica e a noção de agrado 

visual dos usuários por meio da percepção morfológica dos lugares. 

 Promover a convergência das pessoas para os locais com maior 

potencial de centralidade. 

 Melhorar as condições de orientação das pessoas no lugar. 

 

3.1 Escopo das intervenções, obras e investimentos 

 

Para fins deste PMI, as intervenções, obras e investimentos a serem 

considerados compreendem a descrição abaixo. Não há impedimento para que 

os participantes desse PMI apresentem estudos, propostas, levantamentos, 

dados e elementos relacionados a outras intervenções, obras e investimentos, 

desde que sejam conexos ao objeto do projeto Via Transbrasília e seu 

complexo urbanístico.  

Todas as intervenções, obras e investimentos deverão seguir a 

legislação, normas e regulamentações aplicáveis em cada caso. 
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3.1.1 Enterramento das linhas aéreas de alta tensão  

 

Envolve todas as intervenções, obras e investimentos necessários para 

a execução do enterramento da rede de transmissão de energia que 

atualmente atravessa a região. 

Nesse sentido, deverão ser feitas consultas aos atuais proprietários das 

respectivas linhas aéreas de alta tensão para construção, de maneira conjunta 

com o Governo do Distrito Federal, de uma solução técnica para a referida 

intervenção.  

Toda a elaboração do projeto e execução das obras deverá constituir 

parte dos investimentos obrigatórios do futuro concessionário. 

 

3.1.2 Sistema viário 

 

Envolve todo o planejamento e execução do sistema viário que 

permitirá a ligação do eixo sudoeste do Plano Piloto, no setor Policial Sul, junto 

à DF-001 (EPCT), ao Núcleo Urbano de Samambaia. O sistema viário inclui, 

portanto, a Via Transbrasília, em si, assim como todas as vias secundárias, 

acessos, conexões com outras vias, interseções viárias e obras de arte 

especiais apontadas como necessárias para garantir segurança, conforto e 

fluidez ao tráfego de veículos. 

Todo complexo viário a ser implantado deverá seguir as características 

de uma via urbana e não de um corredor de circulação expressa como tantas 

outras vias arteriais do Distrito federal. Neste sentido o complexo viário a ser 

implantado tem por prioridade a melhoria da qualidade urbana de cada uma 

das cidades por onde passa. 

As diretrizes específicas e serem observadas para a implantação do 

complexo viário são: 

 A Via Transbrasília deverá ser planejada em via dupla, com três 

faixas de rolamento em cada sentido em toda a sua extensão, 

adaptando-se as características de cada localidade. 
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 As interseções com as principais vias existentes deverão ser 

organizadas através de desníveis, na forma de viadutos ou 

trincheiras. Nas demais vias secundárias as interseções poderão ser 

também planejadas na forma de viadutos, ou semaforizadas, de 

acordo com os resultados obtidos após a realização dos estudos de 

tráfego. 

 As demais travessias, como córregos e a linha do metrô deverão ser 

feitos através de pontes e/ou viadutos. 

 As vias em sentido duplo deverão ter um amplo canteiro central, com 

um generoso espaço verde, porém de largura variada. Nas travessias 

o canteiro central poderá ter uma dimensão menor.  

 Quando possível, dos dois lados da via serão previstas calçadas e 

ciclovias separadas entre si por faixas de mobiliário urbano, 

iluminação pública e faixas de vegetação. 

 Nos pontos em que for necessário, deverão ser previstas áreas para 

a implantação de baias e de pontos de ônibus. 

 Deverá ser prevista uma ampla rede de vias secundárias e 

interseções, operações de melhoria e ampliação da rede viária hoje 

existente nas imediações da área de intervenção. Tudo com o 

propósito de melhorar a conectividade e facilitar o fluxo no sentido 

transversal da futura via, tanto ao sul no sentido EPNB, como ao 

norte no sentido EPTG. 

 

3.1.3 Desenho urbano 

 

Envolve todo o planejamento, desenvolvimento e execução do espaço 

público urbano que circundará a Via Transbrasília. Ao longo da via deverão 

ser propostos espaços destinados a praças, locais para exerc cios f sicos, 

além de áreas destinadas   implantação de passeios p blicos com bastante 

arborização. 

Nesse sentido, há que se buscar a integração das proposições de uso e 

ocupação do solo ao longo da Via Transbrasília com a estrutura urbana 
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existente, buscando  armoni á-la   morfolo ia dos setores ad acentes e 

das cidades que são cruzadas pelo eixo. 

Todo o desenho urbano deverá ter com princípios: 

 Promover um ambiente urbano sustentável, com parâmetros 

urbanísticos e ambientais específicos para as novas edificações 

da região, tais como: Afastamento e recuo adequados, economia 

de água e reaproveitamento de águas pluviais e servidas, 

economia e/ou geração local de energias limpas, uso de 

aquecimento solar, uso de telhados verdes e/ou reflexivos do 

aquecimento solar, maximização da ventilação e iluminação 

natural, uso de materiais com certificação ambiental e facilitação 

de acesso e uso de bicicletas. 

 Criar novas centralidades para o desenvolvimento de atividades, 

cujos reflexos contribuam para a qualificação das áreas como um 

todo. 

 Favorecer e induzir a mescla de funções, reforçando a 

diversidade da área, com instalação de habitações, serviços, 

empresas de pequeno porte, entre outras, de modo que as 

funções e atividades se complementem e se suportem 

mutuamente. 

 Recuperar e valorizar o conceito de rua, através da ideia de 

implantação de uma Avenida Urbana, relacionado à urbanidade e 

à diversidade. Entendendo-se por rua a concepção de espaços 

públicos coletivos de vivência, interação e passagem de 

pedestres, além de circulação de veículos. 

 Prever uma sistemática de interação viária com o tecido urbano 

imediato. 

 Criar espaços específicos com prioridade aos pedestres, dotando-

os de tratamento urbanístico e paisagístico adequado, atendendo 

às normas de acessibilidade universal. 

 Estabelecer parcelamentos com dimensões variadas com o 

objetivo de atender a empreendimentos de diferentes portes. 
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 Adotar para as calçadas, sempre que possível, as instruções do 

Manual da Calçada Inteligente. 

 Prever locais para carga e descarga de mercadorias e sempre 

que possível, vagas para estacionamento de veículos em área 

pública. 

 Avaliar de maneira especial os Impactos Ambientais, tanto 

negativo como positivo do empreendimento. 

 A nova tipologia a ser proposta deverá ser definida tendo por base 

as características e potencialidades do núcleo urbano já existente. 

 

 Além disso, todo o mobiliário urbano (bancos, mesas, lixeiras, placas, 

totens, etc) deverá ser planejado de maneira a guardar uma identidade 

entre si e com todo o projeto Via Transbrasília.  

 Deverão ser propostos projetos de mobiliário urbano básico para 

quiosques, lixeiras e bancos, seguindo os parâmetros da ergonomia 

no desenho; 

 Deverão ser utilizados elementos executados com materiais 

resistentes às intempéries e a eventuais atos de vandalismo; 

 Deverão ser propostos elementos verticais de comunicação visual, 

totens de indicação e endereços, em conformidade com as 

inovações do projeto; 

 Deverão ser planejados mobiliários como a função de servir de  

estacionamento para bicicletas ao longo da via e principalmente nas 

proximidades das áreas de maior movimentação. 

 

3.1.4 Ciclovias e passeios 

           

 Implantar ciclovias ao longo de todo o eixo interligando com a malha 

cicloviária já existente e prevista; 

 Implantar ciclovias paralelas às calçadas e de forma a não gerar 

conflito com os pedestres;  
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 Garantir o caminhar livre, seguro e confortável a todos os pedestres 

nas calçadas; 

 Planejar calçadas amplas destinadas exclusivamente a circulação de 

pedestres, com superfície regular, firme, contínua e antiderrapante 

sob qualquer condição; 

 Garantir mobiliário urbano adequado e acessível além de ampla 

arborização, sinalização de trânsito e rampas de acesso nas 

calçadas e ciclovias; 

 Garantir que as travessias de pedestres estejam de acordo com as 

normas de acessibilidade; 

 Assegurar a segurança em todos os cruzamentos viários, com a 

devida sinalização horizontal e vertical voltada para os veículos, 

pedestres e ciclistas; 

 Proteger as esquinas com guarda-corpos, conforme diretrizes de 

mobiliário urbano, com o objetivo de direcionar o fluxo de pessoas 

para as faixas de pedestres. 

 

3.1.5 Parques, áreas verdes e paisagismo 

 

A Via Transbrasília, como via de integração urbana em sua concepção, 

deverá servir à integração das áreas verdes que atravessa, formando uma 

espécie de corredor verde ou ecológico pelo traçado onde passa. Nesse 

sentido deverá ser proposto planejamento para recuperar e integrar os 

seguintes Parques Ecológicos e Parques Vivenciais:  

 Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo 

 Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Gatumé  

 Parque Três Meninas 

 Parque Ecológico Saburo Onoyama  

 Parque Boca da Mata 

 Parque Areal 

 Parque Ecológico Águas Claras 

 Parque Ecológico Ezechias Heringer 
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 Parque das Aves 

 

As diretrizes para a implantação de um Parque Linear conectando áreas 

verdes e parques já existentes são: 

 Adotar no tratamento paisagístico a escala do pedestre, no 

sentido de favorecer o convívio social e a permanência dos 

usuários nos espaços públicos coletivos; 

 Estabelecer critérios para a escolha das espécies levando em 

conta o meio ambiente local, resistência a parasitas, raízes que 

não comprometam as calçadas e as redes de infraestruturas 

urbanas e criando condições para a facilidade de manutenção; 

 Utilizar simultaneamente espécies de folhagem persistente e de 

folhagem caducas, criando assim um dinamismo nas diferentes 

estações ao longo do ano; 

 Prever infraestruturas capazes de acomodar diferentes atividades: 

Lugares para sentar, playgrounds para crianças, áreas de 

ginástica, locais propícios para pequenas apresentações cênicas 

e musicais, propiciando locais onde as pessoas possam se 

encontrar. 

 

3.1.6 Desenvolvimento imobiliário 

 

O projeto da Via Tranbrasília e do complexo urbanístico que surge ao 

longo da extensão desse eixo deverá considerar também todo o 

desenvolvimento imobiliário referente à instalação de empreendimentos 

comerciais, residenciais, institucionais e empresarias, de portes diversos. Para 

as intervenções, obras e investimentos relacionados ao Desenvolvimento 

Imobiliário deverá ser considerada uma sociedade com a Terracap – Agência 

de Desenvolvimento do Distrito Federal. 
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3.1.7 Infraestrutura de apoio 

 

Sendo um pilar fundamental, o desenvolvimento das infraestruturas de 

apoio tem um papel decisivo na determinação do sucesso na área do projeto. 

Nesse sentido, deverão ser planejadas as intervenções, obras e investimentos 

considerando: 

 Drenagem de água pluvial 

 Abastecimento de água 

 Sistema de esgoto 

 Provisão de energia 

 Iluminação pública 

 

O referido planejamento deverá seguir as seguintes orientações 

estratégicas: 

 Otimizar o uso e a eficiência da infraestrutura existente; 

 Prover o melhor padrão e qualidade de infraestrutura e de 

serviços públicos; 

 Dar suporte a um ambiente de vida de alta qualidade, sustentável 

e limpo. 

 

3.2 Escopo dos serviços envolvidos 

 

 O referido projeto de implantação da Via Transbrasília e de seu 

complexo urbanístico deverá considerar os seguintes serviços: 

 Manutenção de todo sistema de infraestrutura necessário à 

cobertura/ enterramento das linhas de alta tensão subterrâneas; 

 Limpeza em geral de toda área do projeto; 

 Manutenção de vias, ciclovias e calçadas; 

 Manutenção de mobiliário urbano; 

 Manutenção relacionada a parques, áreas verdes e paisagismo. 
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4 DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS 

  

 

 Os interessados em participar deste PMI deverão apresentar projeto 

preliminar para realização de estudos de modelagem técnica, econômico-

financeira e jurídica referente ao desenvolvimento, implantação, operação e 

manutenção da Via Transbrasília e seu complexo urbanístico, demonstrando 

sempre a fonte das informações. 

As informações, bem como toda a correspondência e documentos 

relativos a este PMI, deverão ser redigidos em língua portuguesa, sendo toda a 

documentação compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma. 

Admite-se o acréscimo de itens para além daqueles abaixo listados 

desde que sejam respeitados os formatos contidos no item abaixo, e desde que 

isso se constitua um instrumento para ampliação do espectro de abordagem ou 

aprofundamento técnico. 

Os participantes deverão observar e apresentar os seguintes itens: 

 

4.1 Diagnóstico e estudos prévios 

 

A. Estudos de Benchmark: Deverá ser realizado um levantamento prévio de 

soluções técnicas existentes em projetos similares no Brasil e no mundo, 

descrevendo-se casos de sucesso em projetos similares considerando o 

item 3 Descrição do Projeto.  

 

B. Estudo e análise das condições atuais: Deverão ser realizados estudos 

que analisem as condições atuais da área de influência do projeto, 

considerando: 

 Situação fundiária da área na qual se desenvolverá o projeto, 

levantando situação da propriedade e indicando eventual 

necessidade de desapropriação; 

 Situação ambiental da área de influência do projeto; 

 Legislação distrital e federal afetas ao projeto; 
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 Infraestrutura física existente na área de influência do projeto 

levando em conta sistema viário, sistema de abastecimento de 

água e saneamento, sistema de iluminação e eletrificação, 

edificações existentes, sistema de transporte público e ciclovias; 

 Situação social, econômica e demográfica da população que 

habita atualmente a área de abrangência do projeto, bem como 

as atividades econômicas que ali se desenvolvem. 

 

C. Estudos de tráfego: Deverão ser realizados estudos de tráfego para 

apoiar o planejamento e desenvolvimento do sistema viário da Via 

Transbrasília. 

 

D. Projeções de demanda e evolução demográfica para a região: Deverão 

ser realizados projeções de demanda por usos do solo e de evolução 

populacional para a área de abrangência do projeto. 

 

4.2 Modelo de técnico 

 

Após o diagnóstico e os estudos prévios, deverão ser propostas as 

soluções técnicas para o projeto de desenvolvimento, implantação, operação e 

manutenção da Via Transbrasília e seu complexo urbanístico, levando-se em 

consideração o item 3 Descrição do Projeto. Nesse sentido, considera-se, 

minimamente, como produtos: 

 

A. Projeto de enterramento das linhas de alta aéreas de alta tensão, 

inclusive com as diversas soluções técnicas necessárias, para as 

diferentes tensões existentes e sua respectiva manutenção após o 

enterramento. 

 

B. Projeto do sistema viário, conforme diretrizes do item 3.1.2 Sistema 

Viário, incluindo planejamento necessário para sua manutenção. Nesse 

caso, deve se prever forte interação com o sistema de transporte 
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coletivo, incorporando planejamentos e estratégias já elaboradas pelos 

órgãos públicos competentes e propondo conexões e sinergias de modo 

a garantir eficiência na circulação da população. O projeto deverá ser 

orientado também pelos estudos de tráfego (item 4.1 C). 

 

C. Proposição de desenho urbano para a área de abrangência do projeto, 

conforme diretrizes do item 3.1.3 Desenho Urbano. Nesse caso, faz-se 

necessário definir a exata poligonal que será fruto da intervenção. Além 

disso, deve-se desenvolver, na proposta de desenho urbano, uma 

estratégia de uso do solo e de forma e volumetria das construções que 

sejam orientados para a melhor inserção econômica da área no contexto 

do Distrito Federal. 

 

D. Projeto do sistema de ciclovias e passeios, conforme diretrizes do item 

3.1.3 Ciclovias e passeios, incluindo planejamento necessário para sua 

manutenção. 

 

E. Projeto de intervenção paisagística visando recuperação e integração 

dos parques e áreas verdes na área de abrangência do projeto, para 

criação de parque linear conforme diretrizes do item 3.1.5 Parques, 

áreas verdes e paisagismo, incluindo planejamento necessário para 

sua manutenção. 

 

F. Projeto de desenvolvimento imobiliário para os terrenos que se tornam 

exploráveis a partir do enterramento da rede de alta tensão, indicando e 

caracterizando empreendimentos que serão desenvolvidos ao longo da 

Via Transbrasília. 

 

G. Projeto de infraestrutura de apoio, conforme diretrizes do item 3.1.7 

Infraestruturas de apoio. Os projetos deverão ser orientados também 

pelas projeções de demanda por usos do solo e evolução populacional 

(item 4.1 D). 
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H. Detalhamento de modelo operacional proposto, a partir das diretrizes 

que compõem o item 3 Descrição do Projeto. 

i. Estruturação de Plano de Operação e Manutenção para o projeto, 

prevendo todas as intervenções necessárias para que as 

condições da Via Transbrasília e seu complexo urbanístico 

mantenham-se adequadas por toda a vigência da parceria. 

 

I. Quadro de Indicadores de Desempenho. Desenvolver o conjunto de 

indicadores para acompanhamento das atividades do operador privado, 

conforme descritos a seguir: 

i. Os índices serão graduados em níveis de qualidade (por exemplo, 

muito bom, bom, ruim, muito ruim), e mensurados 

separadamente, de modo a caracterizar de maneira mais fiel 

possível a qualidade da prestação dos serviços concessionados;  

ii. Deverá estar explícito para cada indicador seu objetivo, sua forma 

de medição, unidade de medida, periodicidade de 

cálculo/aferição, fonte de coleta de dados, forma de apresentação 

da nota e ainda observações necessárias para dirimir dúvidas ou 

dupla interpretação;  

iii. Os indicadores de desempenho deverão ser estruturados de 

modo a formar um sistema de indução de comportamento, 

alinhando o interesse econômico do futuro operador com o 

interesse público;  

iv. Cada indicador deverá ser elaborado de forma a permitir aferição 

independente dos demais;  

v. Os indicadores de desempenho deverão estabelecer um padrão 

operacional de excelência para os serviços concessionados 

respeitando o princípio da eficiência administrativa;  
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4.3 Modelo econômico-financeiro 

 

A. Projeção detalhada de investimentos necessários para o projeto da Via 

Transbrasília e seu complexo urbanístico, seguindo o item 3 Descrição 

do Projeto e o item 4.2 Modelo Técnico. 

 

B. Estudos de Receitas, incluindo:  

i. Descrição e projeção detalhada das receitas de durante o período 

da parceria. 

ii. Levantamento de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados que possam favorecer o 

modelo de negócio indicado. 

 

C. Projeções de custos e despesas, incluindo: 

i. Calcular e projetar os custos variáveis e fixos da operação do 

modelo proposto para cada unidade funcional (OPEX); 

ii. Despesas e os tributos pagos pela contratada. 

 

D. Modelo Econômico-Financeiro: 

i. Cálculo e projeção das receitas, despesas e custos anuais da 

contratada; 

ii. Projeção detalhada do custo de capital necessário para o 

financiamento do investimento (CAPEX);  

iii. Estimativa de investimentos fixos; 

iv. Quantificação da necessidade de capital de giro; 

v. Inclusão de investimentos pré-operacionais; 

vi. Cálculo e detalhamento da depreciação relativa aos investimentos 

que obrigatoriamente deverão ser depreciados integralmente 

durante o período de projeto; 

vii. Estimativa de faturamento, elaboração de demonstrações de 

resultado; 

viii. Elaboração do fluxo de caixa detalhado do projeto; 
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ix. Resumo das composições de capital da concessionária. 

x. Definição do tempo de contrato. 

 

E. Matriz de Riscos e Quantificação de riscos transferidos ao 

concessionário: 

i. Identificação, caracterização, impactos, custos e mitigação dos 

riscos relacionados com o projeto; 

ii. Identificação, detalhamento e sugestão de compartilhamento dos 

principais riscos associados ao projeto; 

iii. Análise das implicações jurídicas associadas à repartição de 

riscos contemplada na matriz elaborada, por meio da identificação 

do mecanismo contratual do qual a referida alocação poderia ser 

efetivada. 

 

F. Estudos de Ganhos de Eficiência: Estudos apresentando os ganhos de 

eficiência derivados do tipo de contratação escolhida, incluindo: 

i. Construção de um comparador do setor público, incluindo os 

riscos transferíveis, que reflita os benefícios líquidos, ou custos 

líquidos pelo do desenvolvimento do projeto por meio da 

execução direta Governo;  

ii. Análise do custo beneficio (Value for Money); 

iii. Construção de um fator de comparação privado que permita a 

comparação com o setor público; 

iv. Descrição e análise de fatores qualitativos que não tenham sido 

valorados na elaboração dos comparadores; 

v. Comparação das alternativas de modelagem jurídico-institucional, 

indicando justificadamente aquela que apresenta o melhor 

custo/benefício social e econômico. 

G. Cálculos de contraprestação pública. Elaboração de fórmulas 

paramétricas para cálculo da contraprestação pública, considerando: 

i. A forma com que os indicadores de desempenho interferirão na 

remuneração; 
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ii. O prazo de duração do contrato; 

iii. O regime tributário aplicável aos investimentos e receita do 

concessionário; 

iv. A matriz de riscos; 

v. Indicação de critérios para atualização monetária do contrato, 

desenvolvimento de cenários com diferentes critérios de definição 

da remuneração do concessionário, prevendo os investimentos 

necessários, a expansão dos serviços, as estimativas de custos, 

as receitas acessórias, os ganhos de eficiência, etc. 

 

H. Estudo de impacto orçamentário-financeiro para o cumprimento das 

obrigações assumidas pela Governo do Distrito Federal com a parceria, 

abrangendo todo o período de vigência da mesma, baseado em 

estimativas; estudo da capacidade do Poder Público em fazer frente às 

eventuais obrigações financeiras oriundas do projeto, com a respectiva 

identificação de fontes de receitas e disponíveis para a contraprestação 

e sua adequação ao valor proposto. 

 

I. Critérios de remuneração e mecanismos de pagamento da parceria – 

definição dos critérios de remuneração e seus mecanismos de 

pagamento desenvolvidos para o projeto de parceria que deve trazer: 

i. A obtenção de melhores resultados para o Governo do Distrito 

Federal; 

ii. O assegurado retorno sobre o investimento; 

iii. A mitigação dos riscos de demanda associados ao projeto; 

iv. O incentivo à eficiência operacional e comercial do 

concessionário; 

v. O aumento da competição no leilão. 

J. Solução comercial: Deverá ser agregada ao estudo de viabilidade 

econômica uma solução comercial também viável, ou seja, aliar uma 

proposta financeira com uma econômica. 
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4.4 Modelo jurídico 

 

O modelo jurídico deverá ser compatível com a solução apresentada e 

também deverá contemplar os itens a seguir: 

A. Desenho e estruturação do modelo jurídico: 

i. Mapeamento das opções que o Governo do Distrito Federal 

possui para viabilizar o arranjo jurídico necessário para a 

implementação do projeto, considerando a relação com os 

proprietários das linhas aéreas de alta tensão a serem 

enterradas; 

ii. Indicação e elaboração de minutas das ferramentas jurídicas 

necessárias ao modelo indicado, tais como: contratos, convênios 

de cooperação, contrato de programa, etc.; 

iii. Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais do Distrito 

Federal que condicionam a publicação de editais de licitação. 

 

B. Elaboração de minutas de instrumentos licitatórios e demais documentos 

necessários à implementação do projeto, incluindo: 

i. Minuta de leis, decretos, contratos, editais e seus anexos; 

ii. Pareceres jurídicos que expressem a credibilidade do modelo; 

iii. Definição das garantias a serem exigidas na licitação; 

iv. Indicação dos critérios de qualificação dos licitantes, de 

julgamento e de estratégias de negociação até a contratação, 

conforme as condições da legislação vigente; 

v. Organização das tarefas e decisões em documentos para a 

publicação da consulta pública; 

vi. Mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para 

disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão; 

vii. Os documentos deverão incluir o resultado ao menos da 

realização das seguintes tarefas: 



  
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 

 

21 

 

 Incorporação às diretrizes consolidadas nos relatórios 

mencionados acima nos documentos para licitação; 

 Identificação dos requisitos a serem observados pela 

concessionária, como a formação de uma Sociedade de 

Propósito Específico; 

 Definição das garantias de proposta e de execução 

contratual a serem exigidas na licitação e no contrato de 

concessão; 

 Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e 

financeira dos licitantes, 

 Indicação dos critérios de julgamento das propostas; 

 Previsão dos mecanismos que deverão estar 

contratualmente presentes para disciplinar o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de concessão; 

 Definição dos índices de desempenho a serem 

considerados; 

 Cláusulas de rescisão, indenização, penalidade, 

encampação e reversão dos bens; 

 Regulação e fiscalização do contrato; 

 Penalidades para o inadimplemento das obrigações; 

 Estabelecimento de regras de pagamento vinculadas ao 

desempenho na execução do contrato, bem como outros 

aspectos jurídicos relevantes.  

 

 

5 FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS  

 

 

O material deverá ser disponibilizado, em duas vias impressas e em 

meio digital nos formatos: .xls .doc .pdf .jpg, ou outro formato, desde que seja 

aberto e permita edição. O material deve apresentar conteúdo e linguagem 

compatíveis com sua destinação, em língua portuguesa, devidamente digitado 
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e formatado, contendo a relação de obras consultadas (referências 

bibliográficas) de acordo com as recomendações normativas da ABNT. 

Quadros e tabelas deverão conter a fonte dos dados apresentados. No 

caso de tabelas e planilhas numéricas, essas deverão também ser sempre 

apresentadas em formato Excel ou programa similar de planilhas eletrônicas, 

com a memória de cálculo devidamente registrada.  

Mapas e plantas deverão ser devidamente georreferenciados e 

apresentados em formato editável: dgn, .dwg, .shapefile, .kml, ou similar.  

Em todas as páginas dos documentos impressos deverá constar a 

rubrica do responsável pelo produto. A formatação deverá seguir as seguintes 

recomendações: fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, 

margens superior e esquerda de 2,5 cm e margens direita e inferior de 2 cm. 

Os ESTUDOS deverão ser apresentados em CADERNOS TEMÁTICOS, 

na ordem e com os títulos especificados a seguir: 

 

CADERNO ESTUDOS 
TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 
1 

 Diagnóstico e Estudos 
Preliminares; e 

 Modelo Técnico 

Itens 4.1 e 4.2  

2  Modelo Econômico-
Financeiro 

Item 4.3 

3  Modelo Jurídico Item 4.4 
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6  MAPA ESQUEMATICO DA VIA TRANSBRASILIA 
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ANEXO V 

 

QUADRO DE ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS 

 

 

Item Edital Critério 
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5.2 i Documentos de Habilitação     

5.2 ii Projeto preliminar     

5.2 iii Plano de trabalho     

5.2 iv Equipe técnica     

5.2 v Planilha de custos financeiros     

5.2 vi Demonstração de experiência     

5.2 vii Cadastro Técnico     

5.2 viii 
Termo de Cessão de Propriedade e 

Direitos Autorais 

    

REQUERENTE apta a receber o TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO: 

Não: Sim: 

 

Observações: 

 

 

Brasília, [DIA] de [MÊS] de [ANO]. 

 

 

__________________________________________ 

Secretario de Estado de Fazend
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ANEXO VI 

 

METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 

As notas serão calculadas individualmente para cada um dos Cadernos 

entregues e levarão em consideração o julgamento da Comissão de 

Avaliação concernentes a cada um dos critérios previstos no Edital. Para 

cada critério estabelecido será atribuída uma nota de 0 a 10. 

 Os CADERNOS TEMÁTICOS que contemplam esse PMI são: 

 

CADERNO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1 130 pontos 

2 80 pontos 

3 30 pontos 

 

 

A avaliação de cada CADERNO TEMÁTICO ocorrerá de forma 

independente do demais e seu resultado será apresentado em valor 

percentual, conforme a fórmula abaixo: 

 

Nc = (Σpc ÷ Pmáx) × 100 

 

Tal que: 

Nc = Nota obtida no CADERNO 

Pmáx = Pontuação máxima do CADERNO 

Σpc = Somatório da pontuação obtida em cada critério. 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE CURRÍCULO DOS PROFISSIONAIS PROPOSTOS 

 

1. Cargo proposto [Somente um profissional deverá ser nomeado para cada 

cargo]: 

2. Nome da empresa [Inserir o nome da empresa que propõe o candidato]: 

3. Nome do indivíduo [Inserir o nome completo]: 

4. Data de nascimento: _____________ 

5. Nacionalidade: __________________ 

6. Educação [Indicar as universidades e outros estudos especializados do 

indivíduo, dando os nomes das instituições, diplomas obtidos e as datas em 

que os obteve]: 

7. Outras especialidades [Indicar outros estudos significativos depois de haver 

obtido os diplomas indicados no item 5]: 

8. Histórico dos Serviços [Começando com o cargo atual, enumere em ordem 

inversa cada cargo que desempenhou desde que se formou, indicando para 

cada emprego (ver a Tabela a seguir): 

 

 

De [Ano]:  Até [Ano]: 

Empresa: 
 

Cargo ocupado: 
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9. Tarefas 
Atribuídas 

[Enumere todas 
as tarefas 
que 
desempenhará 
neste 
trabalho]: 

10. Serviços Prestados que melhor demonstram a 
capacidade para executar as tarefas 
atribuídas [Entre todos os serviços que o 
indivíduo desempenhou, indique a seguinte 
informação para aqueles que melhor 
demonstram sua capacidade para executar as 
tarefas enumeradas no tem 9]: 

 
Nome da tarefa ou projeto: 
_______________________________________ 
Ano: 
________________________________________________ 
Local: 
_______________________________________________ 
Contratante: 
_______________________________________________ 
Principais características do projeto: 
_______________________________________________ 
Cargo: 
_______________________________________________ 
Atividades desempenhadas: 
_____________________________ 
 

 

Declaro que este currículo descreve corretamente minha pessoa, minhas 

qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração 

voluntariamente falsa aqui incluída poderá resultar na cassação da Autorização 

para realização dos estudos, se for o caso. 

 

 

Data: [Dia / Mês / Ano] 

 

__________________________________________ 

[PROFISSIONAL] 

 

__________________________________________ 

[REPRESENTANTE LEGAL] 


