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 Potencial 

Por que investir no  

Centro de Convenções? 



Por que investir no Centro de Convenções? 

       Brasília é o centro político do Brasil e Patrimônio Cultural da Humanidade 

• Com elevado potencial 

econômico, é a cidade com 

maior renda per capita e maior 
IDH do país 

• Com alto poder aquisitivo, é um 

dos mercados consumidores 

mais aquecidos do país 



Por que investir no Centro de Convenções? 

O CCUG está estrategicamente localizado no centro da cidade 

• Fácil acesso à estrutura 
hoteleira e ao aeroporto 

internacional 

• Próximo a centros culturais e 

áreas verdes  



Por que investir no Centro de Convenções? 

   

• Cinco auditórios, dentre eles o auditório 

Master, para cerca de 3 mil pessoas 

• Espaços para feiras e exposições com 

capacidade para até 9 mil visitantes 

• 13 salas moduláveis e áreas de apoio 

Com 54 mil m² de área construída e 13.337 m² de área locável, o CCUG é 

ideal para eventos de médio ou grande porte, nacionais ou internacionais 



Modelo de 

Negócio Proposto 

Escopo da concessão 



Objetivo e resultados esperados 

1. Reformar, modernizar, expandir e operar o Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães a fim de torná-lo um vetor de fomento à atividade turística do Distrito 
Federal. 

 

2. Ampliar o mercado turístico do Distrito Federal e, em consequência, a oferta de 
empregos, geração de renda e recolhimento de tributos desta atividade. 

 

3.  Contribuir com a política de redução de gastos do GDF, tornando eficiente a 
gestão dos recursos públicos. 

 

 



Escopo Resumido 

 Tipo de contrato 

 concessão comum 

 Tempo sugerido  

 30 anos 

 Pagamento pela outorga  

 R$ 1,5 milhão/ ano 

 Concorrência decidida pela maior 

outorga 

 

 

 

 Valor do investimento obrigatório 

 R$ 79 milhões 

 Receita estimada anual (após 5º 

ano) 
 R$ 27 a 30 milhões (tx de ocupação 

de 50%) 

 Sistema de Mensuração de 

Desempenho 
 Indicadores de disponibilidade 

(pontuação implicará aumento no 

valor da outorga) 

 



Investimentos (1) 

 Área de restaurantes e cozinha 

 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 é indicada na 

Figura  (ao lado) 

 Valor estimado: R$ 17 milhões 

 

 

 

 



Investimentos (2) 

 Construção de área de 

estacionamento privado, no subsolo, 

que abrigue no mínimo 1000 vagas 

 Deverá ser construído dentro do terreno 

a ser concedido (poligonal do CCUG) 

 Área sugerida na Figura (ao lado) 

 Valor estimado: R$ 29 milhões 

 

 

 

 



Investimentos (3) 

 Expansão Área de 

estacionamento Público 

 A concessionária deverá ampliar 

estacionamento público com área 

mínima de 10.000 m² para abrigar 

473 vagas  

 Localiza posterior ao CCUG, 

próximo ao Clube do Choro e do 

Planetário (figura  ao lado) 

 Fora da poligonal do CCUG 

 Valor estimado: R$ 2 milhões 

 

 



Investimentos (4) 

 Reforma e modernização das atuais estruturas e componentes do CCUG para 
atendimento dos padrões de operação e manutenção exigidos na concessão 

(Caderno Encargos). 

 Valor estimado em R$ 15,6 milhões 

 

 Reinvestimento no 14º e 15º ano de concessão 

 Valor estimado em 15,6 milhões 

 



Investimentos (5) 

 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 investimentos para aprovação 
do PODER CONCEDENTE. O cumprimento dessas exigências vinculará a assinatura 
do contrato.  

 O período para a conclusão das obras é de 36 meses, 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 



Operação e manutenção (1)  

 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. 



Operação e manutenção (2)  
1. Edificações  

2. Energia, iluminação e instalações 
elétricas.  

3. Conforto Térmico (Sistema de ar 

condicionado).  

4. Sanitários e Vestiários  

5. Instalações de água, esgoto e drenagem.  

6. Telecomunicações (voz, dados, imagem).  

7. Sistema de vigilância eletrônica.  

8. Sistema de detecção, prevenção e 
combate a incêndio  

9. Limpeza  

10. Gestão de resíduos  

11. Áreas destinadas a serviços de 
alimentação coletivas 

12.  Controle de pragas  

13. Áreas verdes (Serviços de paisagismo e 

jardinagem).  

14. Gestão de estacionamentos e controle do 
tráfego  

15. Montagem e desmontagem de espaços 

de eventos  

16. Recursos Humanos 

 

 

 



Operação e manutenção (3)  

 

Caderno de Encargos (minuta): 

 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: 

 Custo inicial de R$ 12 milhões 

 Eleva-se a  R$ 14 milhões no quinto ano de operação. 



Receitas (1)  

A. Aluguel espaços  

 Auditórios 

 Áreas de exposição 

 Salas Multiuso 

 Salas de apoio (credenciamento, 

cozinhas, etc). 

B. Serviços de apoio 

 Internet e Telecom 

 Serviços receptivo (traslado, valet, 

credenciamento, etc) 

 Alimentação e afins (catering) 

 Comissões contratos/ serviços 

(intermediação) 

 

C. Publicidade 

 Banners e etc 

 Publicidade on-line 

 Naming Rights 

D. Estacionamento privado 

E. Exploração de área de restaurante e 

cozinha para público em geral 



Receitas (2) 

 As projeções de receita realizadas consideraram somente os itens A e D. 

 Aluguel de espaços, 

 Taxa de ocupação de 50% (5º ano) 

 Faturamento de R$ 27.366.247,94 

 Preço considerado  R$ 8,21 por m²/dia e R$ 10,14 por assento/dia.  

 Estacionamento privado 

 Ocupação total de 100 dias/ano a partir do 5º ano 

 Preço admitido de R$ 35,00 por vaga/dia  

 Projeção de receita anual de R$ 3,5 milhões. 

 



Sistema de Mensuração de Desempenho 

(SMD) 



SMD (1) 

 Com o intuito de atribuir eficiência à manutenção dos níveis de serviço 
desejáveis, foi projetado um sistema de mensuração de desempenho (SMD), que 
implicarão em acréscimo no valor a ser pago pela outorga.  

 Os indicadores de desempenho estão relacionados à qualidade dos serviços 
prestados pelo concessionário e à eficiência na operação.  

 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 serão computados 5 pontos.  

 Para cada indicador de desempenho, será computada uma pontuação determinada, 
possuindo, cada um deles, uma pontuação máxima.  

 



SMD (2) 

 Indicadores disponibilidade (multa por indisponibilidade) 

a. Acessibilidade 

b. Iluminação 

c. Som 

d. Eletricidade 

e. Água corrente 

f. Móveis 

g. Aparência e funcionamento da infraestrutura 

h. Ar condicionado 

i. Elevador (se houver) 

j. Parede modular 

k. Serviços integrados de telefonia e videoconferência 

l. Conforto Acústico 

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

n. Segurança - Captação de imagens 

 



SMD (3) 

 Indicadores de desempenho 

a. Limpeza diária de espaços internos e externos 

b. Certificados de controle de pragas 

c. Limpeza - áreas específicas 

d. Manejo apropriado de resíduos 

e. Registro de Atividades 

f. Relatórios Financeiros 

g. Pesquisa de satisfação dos usuário 

h. Atendimento aos planos de manutenção 

 



Outras informações relevantes 



Utilização do CCUG pelo GDF 

 Todos os eventos já contratados deverão ser assumidos pelo Concessionário 

(agenda de 2016, 2017 e 2018) 

 GDF terá preferência na marcação de eventos desde que definidos com 36 

meses de antecedência 

 Cota máxima de 10 dias na alta temporada e 10 dias na baixa temporada 

 Confirmação com antecedência de 18 meses 

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

submeterá aos preços praticados pelo concessionário ao mercado, que 
poderão ser pagos de forma direta à concessionário ou por meio de 

desconto no valor pago pela outorga. 

 



Outras obrigações 

 Alvará de funcionamento 

 Habite-se 

 Seguir diretrizes da Agefis e Corpo de Bombeiros 

 Seguros e garantias 

 Garantia de Pagamento pela Outorga correspondente a 3 vezes o valor anual 
pago pela outorga a ser recomposta no prazo máximo de 6 meses quando 
executada 

 Seguro de Riscos Nomeados 

 Seguro de Responsabilidade Civil Geral 

 Seguro de Perfeito Funcionamento dos Bens Reversíveis 

 

 



Modelo Certame Licitatório 

 Prazo de vigência do contrato previsto em 30 (trinta) anos  

 Valor estimado do contrato é R$ 45.000.000,00 

 Poderão participar pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, autorizadas a 
funcionar no País, 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.  



Próximas Etapas 

Etapas Prazo estimado 

Consulta pública  20/04 – 20/05 

Audiência Pública 10/05 

Avaliação prévia do TCDF Maio/16 

Publicação do Edital de 
Concorrência 

Julho/16 

Apresentação propostas Agosto/16 

Julgamento  homologação Setembro/16 

Assinatura do contrato Novembro/16 



Contatos 

 

 

ppp@fazenda.df.gov.br  
+55 61 3312-8493 

 

 

Subsecretaria de Parcerias Público Privadas 
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal 

 


