
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete 
Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos

 

Termo de Referência - SEPE/GAB/SEGP  

   

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência tem por objeto estabelecer as diretrizes para subsidiar os ESTUDOS de modelagem técnica, econômico-financeira
e jurídica, com vistas à estruturação de projeto de revitalização e gestão da Prainha Norte, localizada no Setor de Mansões do Lago Norte, Brasília-DF, em
con�nuidade à fase de AUTORIZAÇÃO prevista no Edital de Chamamento Público nº 007/2021 – SEPE.

A Praia Norte é localizada entre as quadras ML5 e ML6 - Lago Norte, Brasília - DF e atende aos moradores do Lago Norte, Itapoã, Varjão e Paranoá
e recebe visitantes diariamente em busca de lazer e a�vidades espor�vas. No entanto, a área possui diversas carências de condições de acessibilidade, conforto
e segurança, tais como ausência de estacionamento, ausência de passarela para atravessar a rodovia, estruturas vandalizadas, falta de manutenção do
paisagismo, acúmulo de lixo no chão e no Lago Paranoá, dentre outros.

Assim, espera-se que o projeto proceda a melhoria e ampliação da estrutura, visando sanar as carências apontadas para ampliar o atendimento
ao público e atrair turistas e moradores de outras regiões.

 

2. DO OBJETO

Estabelecer as diretrizes mínimas necessárias à realização dos estudos a serem realizados no âmbito do Procedimento de Manifestação de
Interesse - PMI nº 07/2021, para obtenção de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, referente à estruturação de projeto de
revitalização e gestão da Prainha Norte, localizada no Setor de Mansões do Lago Norte, Brasília-DF.

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

Considerando a necessidade de atender os usuários, faz-se necessário um projeto que vise a revitalização, manutenção e operação da Prainha
Norte localizada no Setor de Mansões do Lago Norte, Brasília-DF. Nesse sen�do, espera-se que os estudos contemplem:

a) Áreas para prá�ca de a�vidades espor�vas;

b) Áreas des�nadas a restaurantes e lanchonetes;

c) Revitalização, melhorias e manutenção do paisagismo;

d) Iluminação, permi�ndo o uso de toda a área com segurança, inclusive em horário noturno;

e) Áreas para lazer (churrasqueiras comunitárias, parquinhos, etc);

f) Construção de píeres para atracamento de embarcações par�culares e públicas;

g) Estacionamento para veículos a ser construído na área indicada (item 3.1);

h) Passarela de pedestre ligando o estacionamento à Prainha Norte.

3.1. Caracterização da área

A área denominada Prainha Norte que será considerada para a elaboração dos estudos é localizada nas margens da rodovia DF 005 (EPPR) entre
as quadras ML 05 e ML 06 – Lago Norte, Brasília – DF e encontra-se sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal –
DER/DF.

O local atualmente possui quiosques, banheiros, quadra de esportes, campo de futebol e pistas de corrida e caminhada.



O lote previsto para a construção do estacionamento tem 18.342 m2 e encontra-se às margens da rodovia DF 005 (EPPR), lado oposto à Prainha
Norte. Esta área também encontra-se sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF e não possui qualquer
edificação.



A passarela de pedestre mencionada no item 3 do presente Termo de Referência deverá ligar as duas áreas indicadas acima.

 

4. DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

4.1. Modelo Técnico

O modelo técnico deverá conter, sem prejuízo de outros produtos a critério dos AUTORIZADOS, os seguintes itens:

a) Projeto arquitetônico;

b) Projeto de paisagismo;

c) Memoriais descri�vos;

d) Plantas, localização geográfica de infraestruturas, caracterização dos equipamentos dos encargos;

e) Cronograma do empreendimento contemplando todas as fases;

f) Cadernos de Especificações;

g) Planilha de Quan�ta�vos.

 

4.2. Modelo Econômico-Financeiro

O caderno deverá conter a modelagem econômico-financeira pelo método de fluxo de caixa descontado, expressando todos os valores em reais
(R$). O obje�vo do relatório é avaliar a atra�vidade do projeto para o setor privado, focando na possibilidade de auto sustentabilidade pela projeção das receitas
auferidas (project finance). Os estudos deverão seguir as prá�cas contábeis e fiscais vigentes no país e o modelo financeiro deverá claramente mostrar todas as
premissas que embasaram os estudos (caderno técnico).

Espera-se que o estudo contenha no mínimo, mas não se limitando, os seguintes itens:

a) Análise de sensibilidade jus�ficando tecnicamente o prazo de concessão proposto;

b) Análise de sensibilidade e impactos financeiros decorrentes das premissas estabelecidas;

c) Cálculo e detalhamento da depreciação rela�va aos inves�mentos que obrigatoriamente deverão ser depreciados integralmente durante o período de
projeto;

d) Comparação das alterna�vas de modelagem jurídico-ins�tucional (concessão, parceria público-privada, etc.), indicando jus�ficadamente aquela que
apresenta o melhor custo/bene�cio social e econômico;

e) Despesas, fixas e variáveis, de operação e manutenção (OPEX);

f) Es�ma�vas de receitas, incluindo eventuais receitas acessórias que o autorizado vislumbre com potencial de exploração;

g) Estudos de demanda, individualizado e jus�ficado;



h) Indicadores de desempenho e percentual vinculado à contraprestação;

i) Inves�mentos e reformas (CAPEX);

j) Índice de coberturas dos serviços de dívida (ICSD);

k) Modelo de remuneração do futuro concessionário;

l) Premissas do financiamento;

m) Premissas fiscais;

n) Premissas macroeconômicas;

o) Premissas para a projeção de capital de giro;

p) Premissas tributárias;

q) Value for Money (VfM) contendo, no mínimo, indicação dos riscos transferíveis, bene�cios e custos líquidos da gestão, operação e manutenção por
meio da execução direta do Governo (Public Sector Comparator - PSC);

r) WACC e as premissas u�lizadas no cálculo;

s) Parâmetros de viabilidade de projetos tradicionais;

t) TIR;

u) VPL;

v) Payback.

 

4.3. Modelo Jurídico

O modelo jurídico deverá ser compa�vel com a solução apresentada e também deverá contemplar os itens a seguir:

a) Desenho e estruturação do modelo jurídico;

b) Mapeamento das opções que o Governo do Distrito Federal possui para viabilizar o arranjo jurídico necessário para a implementação do projeto;

c) Indicação e elaboração de minutas das ferramentas jurídicas necessárias ao modelo indicado, tais como: contratos, convênios de cooperação, contrato
de programa, etc.;

d) Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais do Distrito Federal que condicionam a publicação de editais de licitação;

e) Análise dos aspectos tributários do modelo de contratação escolhido, diretrizes regulatórias (distritais e federais), ambientais, de zoneamento e outros
aspectos de natureza jurídico regulatória aplicáveis ao projeto.

4.3.1. Avaliação de impacto e risco:

a) Como parte dos Estudos, deverá ser apresentada a matriz de riscos e os respec�vos mecanismos de mi�gação e penalizações;

b) Deverá também ser sugerida a estrutura de garan�as a serem providas pelos parceiros público e privado;

c) Ainda como parte da estratégia de mi�gação de riscos, deverá ser proposto um Plano de Seguros a ser adotado pelo futuro concessionário;

d) Por fim, a modelagem jurídica deverá detalhar as responsabilidades do parceiro público e do futuro concessionário, deixando claro quais riscos serão
assumidos por cada uma das partes.

4.3.2. Sugestão de minutas de instrumentos licitatórios e demais documentos necessários à implementação do projeto para subsidiar a Administração
Pública na elaboração dos documentos finais:

a) Minuta de leis, decretos, contratos, editais e seus anexos;

b) Pareceres jurídicos que expressem a credibilidade do modelo;

c) Definição das garan�as a serem exigidas na licitação;

d) Indicação dos critérios de qualificação dos licitantes, de julgamento e de estratégias de negociação até a contratação, conforme as condições da
legislação vigente;

e) Organização das tarefas e decisões em documentos para a publicação da consulta pública;

f) Mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão;

g) Os documentos deverão incluir o resultado ao menos da realização das seguintes tarefas:

I - Incorporação das diretrizes consolidadas nos relatórios mencionados acima nos documentos para licitação;

II - Iden�ficação dos requisitos a serem observados pela concessionária, como a formação de uma Sociedade de Propósito Específico;

III - Definição das garan�as de proposta e de execução contratual a serem exigidas na licitação e no contrato de concessão;

IV - Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e financeira dos licitantes;

V - Indicação dos critérios de julgamento das propostas;

VI - Previsão dos mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão;

VII - Definição dos índices de desempenho a serem considerados;

VIII - Cláusulas de rescisão, indenização, penalidade, encampação e reversão dos bens;

IX - Regulação e fiscalização do contrato;

X - Penalidades para o inadimplemento das obrigações;

XI - Estabelecimento de regras de pagamento vinculadas ao desempenho na execução do contrato, bem como outros aspectos jurídicos relevantes.

 

5. FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

Os ESTUDOS deverão ser disponibilizados em uma via impressa e outra em meio digital e editável, nos formatos: .xls, .doc, .pdf, .jpg, ou outro
formato, desde que possua as mesmas caracterís�cas citadas.

O material deve apresentar conteúdo e linguagem compa�veis com sua des�nação, em língua portuguesa (pt-BR), devidamente digitado e
formatado, contendo a relação de obras consultadas (referências bibliográficas), de acordo com as recomendações norma�vas da ABNT.



Quadros e tabelas deverão conter a fonte e a fórmula dos dados apresentados.

Mapas e plantas deverão ser devidamente georreferenciados e apresentados em formato editável: .dgn, .dwg, .shapefile, .kml, ou similar.

Recomenda-se que os estudos sejam apresentados com as seguintes formatações: 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.

Caso haja divergência entre as versões impressas e digitais, serão consideradas as versões impressas.

Os estudos deverão ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias, a contar da divulgação oficial do presente TERMO DE REFERÊNCIA, na
Secretaria de Estado de Projetos Especiais, das 8h às 18h, localizada na Praça do Buri�, Zona Cívico-Administrava, Palácio do Buri�, sala P50, Brasília - DF, CEP
70.075-900, dentro do prazo es�pulado e mediante protocolo.

Os ESTUDOS deverão ser apresentados em CADERNOS TEMÁTICOS, na ordem e com os �tulos especificados a seguir:

Caderno Estudo

1 Modelo Técnico

2 Modelo Econômico-Financeiro

3 Modelo Jurídico

 

Pedidos de esclarecimentos e dúvidas deverão ser encaminhados para o e-mail sepe.gab@buri�.df.gov.br, devendo observar o prazo de até 5 dias
para serem respondidos.

Perguntas e respostas serão publicadas no sí�o www.sepe.df.gov.br.

 

6. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS

Será cons�tuída uma COMISSÃO DE AVALIAÇÃO para a avaliação e seleção dos estudos, formada por técnicos da Secretaria de Estado de Projetos
Especiais – SEPE-DF e outros Órgãos da Administração Pública.

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO poderá solicitar a par�cipação de técnicos especializados de outros órgãos e en�dades do DISTRITO FEDERAL para
avaliação dos estudos apresentados.

A avaliação e a seleção dos estudos a serem u�lizados, parcial ou integralmente, para a estruturação do Contrato de Parceria, somente se dará
após a entrega dos estudos da úl�ma fase, e será realizada segundo critérios específicos para cada �po de estudo, com base no Decreto n° 39.613, de 03 de
janeiro de 2019.

O estudo que não atender, no mínimo, 80% dos itens avaliados constantes no ANEXO 1, será eliminado por não atender aos critérios do presente
Termo de Referência.

 

7. VALOR NOMINAL MÁXIMO DE RESSARCIMENTO

Os custos de qualquer natureza serão de responsabilidade dos par�cipantes deste PMI e não serão objeto de qualquer espécie de remuneração,
ressarcimento ou indenização por parte do Distrito Federal.

O presente PMI prevê ressarcimento para os PROPONENTES autorizados a realizar ESTUDOS selecionados e efe�vamente u�lizados na
estruturação de Contrato de Parceria.

Os dispêndios com os Estudos aproveitados deverão ser jus�ficados pelos AUTORIZADOS e serão objeto de ressarcimento aos respec�vos autores
pelo vencedor da licitação, até o limite de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor total es�mado para os inves�mentos necessários à
implementação do empreendimento.

Os Estudos serão ressarcidos na seguinte proporção do VALOR GLOBAL:

DESCRIÇÃO %

Caderno 1 (Modelo Técnico) 40

Caderno 2 (Modelo Econômico-Financeiro) 30

Caderno 3 (Modelo Jurídico) 30

 

O ressarcimento dos ESTUDOS (projetos, levantamentos, inves�gações e estudos) ficará condicionado à necessidade de atualização e de
adequação deles até a abertura da licitação do empreendimento, em decorrência, entre outros aspectos:

a) da alteração de premissas regulatórias e de atos norma�vos aplicáveis;

b) das recomendações e determinações dos órgãos de controle; ou

c) das contribuições provenientes de consulta e audiência pública.

Em nenhuma hipótese, será atribuída à administração pública dívida pecuniária em razão da realização de projetos, levantamentos, inves�gações
e estudos de autoria de pessoa autorizada.

 

8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Da decisão que declarar o estudo vencedor, bem assim que fixar o valor de ressarcimento, caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar
da divulgação oficial do ato recorrido, em primeira instância ao Subsecretário de Estruturação e Gestão de Projetos e, por igual prazo, em segunda e úl�ma
instância, ao Secretário de Estado de Projetos Especiais.

Interposto o recurso, os demais autorizados no âmbito do presente Procedimento de Manifestação de Interesse serão in�mados para, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, apresentarem contrarrazões recursais.

Os Recursos e Contrarrazões Recursais deverão ser entregues das 08h às 18h, na Secretaria de Estado de Projetos Especiais, localizada na Praça do
Buri�, Zona Cívico-Administra�va, Palácio do Buri�, sala P50, Gabinete da Secretaria de Estado de Projetos Especiais, Brasília-DF – CEP 70.075-900, mediante

mailto:sepe.gab@buriti.df.gov.br
http://www.sepe.df.gov.br/


protocolo.

Recursos e Contrarrazões recursais não serão conhecidos quando interpostos:

a) Fora do prazo;

b) Perante órgão incompetente; e

c) Por pessoa sem legi�midade.

 

 

ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE

Secretário de Estado

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE - Matr.1691642-
5, Secretário(a) de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal, em 20/07/2021, às 16:56,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 65931095 código CRC= C3F745DE.
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ANEXO ÚNICO 

CADERNO ITENS AVALIADOS ATENDE NÃO 
ATENDE 

TÉCNICO Projeto arquitetônico   

Projeto de paisagismo   

Memoriais descritivos   

Plantas, localização geográfica de 
infraestruturas, caracterização dos 
equipamentos dos encargos 

  

Cronograma do empreendimento 
contemplando todas as fases 

  

Cadernos de Especificações   

Planilha de Quantitativos   

ECONÔMICO 
FINANCEIRO 

Análise de sensibilidade justificando 
tecnicamente o prazo de concessão 
proposto 

  

Análise de sensibilidade e impactos 
financeiros decorrentes das premissas 
estabelecidas 

  

Cálculo e detalhamento da depreciação 
relativa aos investimentos que 
obrigatoriamente deverão ser depreciados 
integralmente durante o período de 
projeto 

  

Comparação das alternativas de 
modelagem jurídico-institucional 
(concessão, parceria público-privada, etc), 
indicando justificadamente aquela que 
apresenta o melhor custo/benefício social 
e econômico 

  

Despesas, fixas e variáveis, de operação 
e manutenção (OPEX) 

  

Estimavas de receitas, incluindo eventuais 
receitas acessórias que o autorizado 
vislumbre com potencial de exploração 

  

Estudos de demanda, individualizado e 
justificado 

  

Indicadores de desempenho e percentual 
vinculado à contraprestação 

  

Investimentos e reformas (CAPEX)   

Índice de coberturas dos serviços de 
dívida (ICSD) 

  

Modelo de remuneração do futuro 
concessionário 

  

Premissas do financiamento   

Premissas fiscais   

Premissas macroeconômicas   

Premissas para a projeção de capital de 
giro 

  

Premissas tributárias   

Value for Money (VfM) contendo, no 
mínimo, indicação dos riscos transferíveis, 
benefícios e custos líquidos da gestão, 
operação e manutenção por meio da 

  



execução direta do Governo (Public 
Sector Comparator - PSC) 

WACC e as premissas utilizadas no 
cálculo 

  

Parâmetros de viabilidade de projetos 
tradicionais 

  

TIR   

VPL   

Payback   

JURÍDICO Desenho e estruturação do modelo 
jurídico 

  

Mapeamento das opções que o Governo 
do Distrito Federal possui para viabilizar o 
arranjo jurídico necessário para a 
implementação do projeto 

  

Indicação e elaboração de minutas das 
ferramentas jurídicas necessárias ao 
modelo indicado, tais como: contratos, 
convênios de cooperação, contrato de 
programa, etc. 

  

Análise dos fatores jurídicos, técnicos e 
procedimentais do Distrito Federal que 
condicionam a publicação de editais de 
licitação 

  

Análise dos aspectos tributários do 
modelo de contratação escolhido, 
diretrizes regulatórias (distritais e 
federais), ambientais, de zoneamento e 
outros aspectos de natureza jurídico 
regulatória aplicáveis ao projeto 

  

Matriz de riscos e respectivos 
mecanismos de mitigação e penalizações 

  

Estrutura de garantias a serem providas 
pelos parceiros público e privado 

  

Plano de Seguros a ser adotado pelo 
futuro concessionário 

  

Responsabilidades do parceiro público e 
do futuro concessionário 

  

 


