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APRESENTAÇÃO 
Este Relatório de Andamento dos Trabalhos e das Atividades de 

Assessoria (6) corresponde ao produto de n.º 20, objeto do contrato n.º 03/2008 
firmado entre a Secretaria de Obras do Distrito Federal e a Altran TCBR, que trata da 
Elaboração de Estudos e Projetos Preparatórios à Implantação do Programa de 
Transporte Urbano do Distrito Federal, parcialmente financiado pelo BID – Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 
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1 INTRODUÇÃO 
O presente relatório apresenta o estágio de desenvolvimento das 

atividades previstas no contrato, bem como descreve os serviços de assessoria 
realizados no período. 

O relatório observa a seguinte estrutura: 

■ Atividades realizadas 

■ Serviços de Assessoria Executados 

■ Cronograma  

■ Anexos 

 
2 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROGRAMA DE TRANSPORTE 

URBANO DO DISTRITO FEDERAL 
 
2.1 Objetivos, Montante e Implementação do Programa 

 

O Programa de Transporte Urbano do DF tem como objetivo geral 
promover as condições de mobilidade e acessibilidade da população do DF, em 
particular aquela de menor renda, aumentando a integração entre os núcleos 
urbanos do DF. 

As ações propostas visam implantar um novo modelo de operação do 
sistema de transporte público coletivo, que considera a integração dos diversos 
modos de transporte – metrô, ônibus – e privilegia o modo de transporte coletivo. 
Adicionalmente, o Programa contempla ações que beneficiam o tráfego geral e a 
segurança de trânsito, particularmente os modos de transporte não motorizado.  

As ações previstas são de natureza institucional, operacional e física, 
conforme indicado a seguir: 

■ Institucional - revisão do marco regulatório, reorganização dos 
órgãos de planejamento e gestão dos transportes, instalação da 
Câmara de Compensação de Receitas e Créditos, aquisição de 
equipamentos e softwares, adoção de novos procedimentos de 
gestão e controle operacional, capacitação das equipes 
envolvidas; 

■ Operacional - reorganização e racionalização da rede de 
transporte coletivo, implantação da integração operacional e 
tarifária, medidas operacionais de segurança de trânsito; 

■ Física – implantação de obras viárias (corredores de ônibus, 
aumento de capacidade viária, melhorias viárias), construção e 
reforma de terminais, implantação de passarelas para pedestres, 
implantação de ciclovias. 
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O prazo de implantação do programa é de 5 (cinco) anos e o seu 
orçamento monta a US$269,89 milhões, dos quais 65,5% provêm de empréstimo do 
BID e o restante de contrapartida do GDF. 

 

2.2 Os componentes do Programa 
 

O programa está estruturado em três componentes, como indicado: 

2.2.1 Componente 1 - Engenharia e administração 

a) Estudos e Projetos de Engenharia - contempla os gastos associados 
aos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e os 
projetos de engenharia das obras previstas no Programa; 

b) Gastos de Administração – corresponde ao conjunto dos serviços e 
atividades a cargo da UGP – Unidade de Gerenciamento do 
Programa, responsável pela execução da operação. Inclui os custos 
de contratação dos serviços de consultoria de apoio ao 
gerenciamento do Programa, das auditorias contábil-financeira e 
ambiental do Programa, bem como a supervisão ambiental e os 
custos de comunicação sócio-ambiental. 

2.2.2 Componente 2 – Investimentos para a modernização do transporte 
urbano 

a) Modernização e integração do transporte público coletivo – este 
componente abrange as intervenções e ações que visam melhorar a 
operação e cobertura do transporte público coletivo, bem como 
viabilizar a implantação de um sistema integrado de transportes. 
Inclui as obras de infra-estrutura viária que permite priorizar a 
operação do transporte coletivo, em particular no Eixo Oeste – 
Ceilândia/ Taguatinga/ Plano Piloto, assim como as obras 
complementares – terminais de integração ônibus-metrô, terminais de 
ônibus, pontos de parada – e melhoramento de vias; 

b) Melhoria da segurança viária para o transporte motorizado e não-
motorizado – este componente compreende o tratamento de pontos 
críticos de acidentes de trânsito situados em vias urbanas e em 
rodovias, a implantação de passagens para pedestres no Eixo 
Rodoviário, a implantação de passarelas para pedestres em rodovias 
e a implantação de ciclovias; 

c) Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público – compreende 
a aquisição de equipamentos de informática destinados a melhorar a 
capacidade de planejamento, gestão e controle operacional por 
parte da DFTrans e da Secretaria de Transportes, além da 
implantação de uma Central de Controle Operacional - CCO; 
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d) Supervisão de obras – a ser contratada pela UGP – Unidade de 
Gerenciamento do Programa, inclui serviços de consultoria 
especializada para garantir o cumprimento dos cronogramas de 
trabalho, dos projetos e das especificações técnicas. 

2.2.3 Componente 3 - Fortalecimento Institucional 

Compreende o apoio à Secretaria de Transportes, contemplando a 
implementação de um sistema de gerenciamento da informação para o transporte 
público; o apoio à DFTrans, contemplando o reforço à capacidade tecnológica, 
técnica e institucional e o financiamento da instalação, teste e funcionamento da 
Câmara de Receitas e Créditos; o apoio à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no que concerne às questões 
ambientais relacionadas ao Programa e à gestão ambiental dos sistemas de 
transporte público coletivo e sua infra-estrutura, à aquisição de equipamentos de 
medição de qualidade do ar e ruído e à realização do seminário de urbanismo e 
estudo de mobilidade. 

A Figura 1 e a Figura 2 apresentam a localização das intervenções físicas, 
vias e dos terminais, previstos no Programa. 
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Figura 1: Mapa Geral das Intervenções Viárias 
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Figura 2: Mapa Geral de Terminais 
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3 ATIVIDADES REALIZADAS 
Os quadros a seguir apresentam, para cada atividade prevista no 

contrato, a sua caracterização e seu estágio de desenvolvimento. 

Produto 1 Planejamento das Atividades 

Caracterização 

O planejamento do trabalho compreendeu a identificação e caracterização das atividades 
necessárias à realização dos estudos, projetos e assessoria, a identificação da relação de 
dependência entre as atividades e a determinação do tempo necessário para a sua 
execução. Um cronograma contendo todas as atividades foi detalhado. 

Estágio de Desenvolvimento  

Atividade concluída em 05/03/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto           

Realizado           

Observações 

 
 

Produto 2 Projeto Funcional de Paradas e Estações de Transferência 

Caracterização 

Esta atividade compreendeu a elaboração de Projetos Funcionais de Estações e Paradas de 
Ônibus das vias integrantes da Amostra Representativa do Programa de Transporte Urbano. O 
estudo abrangeu o desenvolvimento de propostas, a discussão com a equipe do Governo, e 
a seleção de uma alternativa para o desenvolvimento de projeto básico. 

Estágio de Desenvolvimento 

Atividade concluída em 15/02/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 

A execução da atividade foi antecipada em face do cronograma de implantação do 
PTU/DF. 
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Produto 3 Projeto Básico de Paradas e Estações de Transferência 

Caracterização 

Esta atividade compreendeu a elaboração do projeto básico de paradas e estações de 
transferência para as vias integrantes da amostra representativa do PTU/DF – Hélio Prates, 
Samdu, Comercial, EPTG, incluindo a estimativa de custos dos elementos construtivos. 

Estágio de Desenvolvimento 

Atividade concluída em 29/02/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 

A atividade foi antecipada em face do cronograma de implantação do PTU/DF. 

 

Produto 4 Plano de Execução da Transição Operacional e Institucional 

Caracterização 

Compreende a identificação e caracterização das ações de natureza operacional e 
institucional necessárias à implantação do Programa de Transporte Urbano do DF. Estabelece, 
ainda, a interdependência dessas ações e a estimativa do tempo necessário para a sua 
execução. 

Estágio de Desenvolvimento (em 15/08/08)  

Atividade em desenvolvimento.  
Concluídas as atividades de Conhecimento dos Estudos Realizados; Coleta e Tratamento de 
Informações; Identificação da Necessidade de Dados Complementares. Avançou-se, até 
abril, na identificação dos objetivos e premissas de cada fase de transição. Programou-se, por 
meio da SEPLAG / SUCAP, a realização de reuniões de trabalho com as equipes da Secretaria 
de Transportes e da DFTrans para discussão da proposta do Plano de Transição. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado            

Observações: a impossibilidade de realização de reuniões de trabalho com as equipes da 
DFTrans e da ST, desde o mês de maio/08, em função da programação de trabalho interna,  
retardou a conclusão desta atividade.  
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Produto 5 Plano de Fortalecimento Institucional 

Caracterização 

Esta atividade compreendeu o detalhamento do Plano de Fortalecimento Institucional 
previsto no Programa de Transporte Urbano. Contém os objetivos gerais do plano, a 
caracterização das ações de fortalecimento institucional requeridas, o cronograma de 
execução das ações e a estimativa de custos para a sua implementação. Concluídas as 
etapas: Conhecimento dos Estudos Realizados; Coleta e Tratamento de Informações; 
Caracterização Institucional; Identificação de Pontos Críticos; e Identificação de Objetivos e 
Detalhamento de Ações. 

Estágio de Desenvolvimento 

Atividade concluída em 18/4/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 

 

Produto 6 Plano de Execução do Programa de Comunicação Social 

Caracterização 

Compreendeu a elaboração de Plano Executivo para orientar o desenvolvimento de um 
Programa de Comunicação Social focando o público afetado pela implantação do 
Programa de Transporte Urbano. Contemplou o levantamento de informações, a discussão 
de diretrizes para a elaboração do plano e a concepção do plano propriamente dito.  

Estágio de Desenvolvimento  

Atividade concluída em 18/07/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 
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Produto 7 Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental 

Caracterização 

Abrangeu o desenvolvimento 2 (dois) projetos. O primeiro - Projeto de Apoio às Assessorias de 
Meio-Ambiente dos Co-executores - visou a estruturação e capacitação técnica das 
assessorias de meio ambiente dos órgãos co-executores do Programa, isto é, DER, NOVACAP 
e DFTrans. O segundo - Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos 
Perigosos - envolveu o planejamento para definição dos mecanismos de prevenção e reação 
a acidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos. 

Estágio de Desenvolvimento  

Atividade concluída em 18/04/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 

 

Produto 8 Plano de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 

Caracterização 

Abrangeu o desenvolvimento de 2 (dois) projetos. O primeiro - Projeto de Monitoramento da 
Qualidade do Ar e Sonora – envolveu a identificação de equipamentos e locais adequados 
para a medição e monitoramento do nível de poluição do ar e sonora. O segundo – Projeto 
de Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo – contemplou ações voltadas para a 
capacitação e aparelhamento do órgão do GDF responsável pela fiscalização do uso e 
ocupação do solo.  

Estágio de Desenvolvimento 

Atividade concluída em 19/05/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 
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Produto 9 Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental 

Caracterização 

Abrangeu 2 (dois) projetos. O primeiro – Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental – visou 
definir as atividades voltadas para a identificação e elaboração de soluções que permitam 
recuperar áreas degradadas existentes nas adjacências das vias objeto de intervenção do 
Programa. O segundo – Projeto de Compensação Ambiental – teve como objetivo orientar a 
compensação de impactos ambientais inevitáveis durante a implantação das obras previstas. 

Estágio de Desenvolvimento 

Atividade concluída em 19/05/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 

 

Produto 10 Plano de Controle Ambiental 

Caracterização 

Compreende a elaboração de documento de referência, exigido pelo BID, visando orientar o 
desenvolvimento de planos similares durante a implementação do PTU/DF. Consiste na 
preparação de um plano piloto focando trecho da EPTG – Estrada Parque Taguatinga. 

Estágio de Desenvolvimento 

Suspenso. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto           

Realizado           

Observações  

Conforme entendimento mantido com o Coordenador da UGP/PTU- – Unidade de 
Gerenciamento do Programa e executor do contrato, Eng.º Reinaldo Vieira, em reunião 
realizada em 07 de março de 2008, a elaboração dessa atividade foi suspensa. 
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Produto 11 Análise do Comportamento do Sistema Viário – Parcial 

Caracterização 

Esta atividade compreendeu a realização de estudos e de análises técnicas para definir o 
desempenho de trechos e interseções da EPTG – Estrada Parque Taguatinga, em 3 (três) 
horizontes de análise, visando subsidiar o desenvolvimento ou avaliação de projeto funcional 
da referida via. 

Estágio de Desenvolvimento  

Atividade concluída em 29/02/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 

Esta atividade foi antecipada em face do cronograma de implantação do PTU/DF. 

 

Produto 12 Análise do Comportamento do Sistema Viário - Final 

Caracterização 

Esta atividade compreendeu a realização de estudos e de análises técnicas para determinar 
o desempenho de trechos e interseções viárias selecionadas em 3 (três) horizontes de análise. 
Visa subsidiar o desenvolvimento ou avaliação dos projetos funcionais dessas vias. Considerou 
as seguintes vias: EPIG - Estrada Parque Indústrias Gráficas, ESPM – Estrada Setor Policial Militar, 
EPCL - Estrada Parque Ceilândia, EPIA – Estrada Parque Indústria e Abastecimento, EPGU – 
Estrada Parque Guará, EPDB – Estrada Parque Dom Bosco, EPAR – Estrada Parque Aeroporto e 
EPNB – Estrada Parque Núcleo Bandeirante. 

Estágio de Desenvolvimento 

Atividade concluída em 19/05/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 
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Produto 13 Microssimulação das Novas Soluções Viárias - Parcial 

Caracterização 

Consistiu na microssimulação do projeto funcional da EPTG – Estrada Parque Taguatinga, com 
uso dos softwares SYNCHRO e SIMTRAFFIC, para análise e validação das soluções viárias 
propostas. Compreendeu as seguintes etapas: definição da área de estudo, montagem da 
base de dados, construção e calibração da rede de microssimulação, simulação para os 
horizontes de análise e discussão dos resultados. 

Estágio de Desenvolvimento  

Atividade concluída em 29/02/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 

A execução dessa atividade foi antecipada em face do cronograma do PTU/DF.  

 

Produto 14 Microssimulação das Novas Soluções Viárias - Final 

Caracterização 

A atividade consistiu na microssimulação de projetos funcionais das vias e interseções 
selecionadas, com uso dos softwares SYNCHRO e SIMTRAFFIC, para análise e validação das 
soluções viárias propostas. Compreendeu as seguintes etapas: definição da área de estudo, 
montagem da base de dados, construção e calibração da rede de microssimulação, 
simulação para os horizontes de análise e discussão dos resultados. Contemplou as seguintes 
vias: EPIG - Estrada Parque Indústrias Gráficas, ESPM – Estrada Setor Policial Militar, EPIA – 
Estrada Parque Indústria e Abastecimento e 4 (quatro) interseções: EPTG / EPIA, EPIG / ESPM, 
EPIA / EPGU, ESPM / W3. 

Estágio de Desenvolvimento 

Atividade concluída em 19/05/2008. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

17 

 

 
Produtos 15 a 22 Assessoria Técnica / Andamento dos trabalhos 

Caracterização 

O contrato prevê o desenvolvimento de serviços de consultoria especializada para assessoria 
técnica na complementação da preparação do Programa de Transporte Urbano do DF.  Esses 
serviços são descritos nos 8 (oito) relatórios mensais apresentados na data indicada no 
cronograma. Esses relatórios de andamento dos trabalhos e das atividades de assessoria 
apresentam o estágio de desenvolvimento das atividades previstas no contrato e as 
atividades realizadas a título de assessoria. O relatório atual corresponde ao produto 20. 

Estágio de Desenvolvimento (em 15/08/08) 

Atividade em andamento. Ver item específico. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto             

Realizado             

Observações 
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Produtos 23 Assessoria Especializada para Apoiar a Realização de Pesquisa de Freqüência e 
Ocupação 

Caracterização 

O trabalho envolve a assessoria à DFTrans na coordenação e planejamento de pesquisa, 
treinamento de supervisores e encarregados da pesquisa, na preparação do material de 
campo e processamento dos resultados e na elaboração do relatório de pesquisa . Além 
disso, será desenvolvido aplicativo para processamento, crítica e avaliação dos resultados da 
pesquisa e prestado apoio logístico à pesquisa operacional, conforme discriminado no Termo 
de Referência. 

Estágio de Desenvolvimento (em 15/08/08) 

O planejamento previa o início dos trabalhos em 2 de abril e término em 30 de maio. 

Conforme explicitado no Relatório de Andamento 4 (Produto 18), a DFTrans não teve 
condições, por razões internas, de realizar as pesquisas até junho/2008.  

Uma vez que não  se deve realizar pesquisas de operacionais transportes nos meses de férias, 
por tratar-se de períodos atípicos, fez-se necessária a reprogramação das mesmas a partir do 
mês de agosto de 2008. 

Não houve, até o momento, o início efetivo das pesquisas de campo sob a responsabilidade 
da DFTrans. Devido a isso, não foi possível avançar na execução das atividades previstas nesta 
Assessoria. 

Cronograma 
2008 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

Execução 
Previsto            

Realizado            

Observações: a não execução das pesquisas no prazo previsto resultou em atraso no 
conclusão desta atividade. 

 
 



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

19 

 

4 SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
No que concerne aos serviços de assessoria, foram desenvolvidas as 

atividades discriminadas a seguir: 

 

4.1 Apoio à preparação do Programa 
Mobilização de equipe técnica e preparação de material para 

participação em reunião ocorrida no Auditório do DER, em 18 de julho de 2008, que 
tratou da apresentação e discussão com os representantes do BID, Paulo Carvalho 
e Paulo Lanna, do projeto executivo proposto para a EPTG – Estrada Parque 
Taguatinga.  

Participaram da reunião, pela Altran TCBR, os seguintes consultores: eng.º 
Joaquim Soutinho, eng.º Luiz Fernando, eng.º Henrique Favilla, eng.º José de 
Ribamar Góes, eng.º Eraldo Constanski e arq. urb. Luana Martins. 

A consultora mantém permanentemente uma equipe técnica à 
disposição do GDF para apoio à preparação do Programa composta por: 

 1 Coordenador Geral – engenheiro sênior; 

 1 Coordenador Técnico – engenheiro sênior; 

 1 Profissional Sênior (engenheiro); 

 2 Profissionais Júniores (engenheiro, arquiteto); 

 2 auxiliares técnicos. 

Se necessário, a consultora mobiliza outros especialistas para apoiar a 
preparação do programa, conforme escopo do Termo de Referência. 

 

4.2 Termos de Referência Institucionais 
A consultora alocou consultor especialista para a elaboração de 4 

(quatro) Termos de Referência relativos ao Componente Fortalecimento Institucional 
do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal.  

Os Termos de Referência correspondem aos seguintes projetos: 

 TR 1 - Contratação de Serviços Relativos à Elaboração, Revisão e 
Atualização dos Instrumentos de Regulação do Transporte Público 
Coletivo do Distrito Federal; 

 TR 2 - Análise e Melhoria Estrutural e de Sistemas, Métodos e 
Processos de Trabalho da Secretaria de Estado de Transportes do 
DF e da DFTrans – Transporte Urbano do DF; e 

 TR 3 - Contratação de Serviços Relativos à Revisão dos Sistemas de 
Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Transportes e da 
DFTrans/DF. 
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 TR 4 – Contratação de Serviços Relativos à Capacitação Gerencial, 
Técnica, Operacional e Administrativa das Equipes da Secretaria de 
Estado de Transportes e da DFTrans – Transporte Urbano do DF. 

No desenvolvimento do trabalho, realizaram-se reuniões com 
representantes da ST e DFTrans para discussão do escopo do trabalho, desenvolveu-
se versão preliminar para cada TR, realizou-se reunião para discussão da versão 
preliminar dos TRs, realizou-se o ajuste de cada TR, onde coube, e gerou-se a versão 
final. 

Em anexo, apresentam os Termos de Referência 1, 2 e 3, citados 
anteriormente, em sua versão final. O TR 4 – Capacitação, está em revisão. 

 

5 ANEXOS 
Em anexo, apresentam-se:  

1. Cronograma detalhado do avanço do contrato; 

2. Apresentação preparada para reunião realizada em 18/7/2008 entre 
o BID e o GDF / ST / UGP; 

3. Termos de Referência Institucionais. 
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ANEXO I 
 

Cronograma Detalhado de Avanço do Contrato 



Id Nome da tarefa Duração %
concluída

Início Término Predecessoras

0 Cronograma PTU 195 dias 84% Seg 14/1/08 Qui 16/10/08
1 1 INÍCIO DOS TRABALHOS 0 diasd 100% Seg 14/1/08 Seg 14/1/08

2 2 EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 1 dia 100% Ter 19/2/08 Ter 19/2/08

3 3 PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 12 dias 100% Ter 19/2/08 Qua 5/3/08
4 3.1 Elaboração do Produto nº 1 - Relatório de Planejamento 12 dias 100% Ter 19/2/08 Qua 5/3/08
5 3.1.1 Planejamento das atividades 7 dias 100% Ter 19/2/08 Qua 27/2/08

6 3.1.2 Entrega do Relatório de Planejamento 1 dia 100% Qua 5/3/08 Qua 5/3/08 5

7 4 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 129 dias 92% Ter 15/1/08 Sex 18/7/08
8 4.1 Elaboração do Projeto Funcional de Paradas de Ônibus e Estações de Transferência 23 dias 100% Ter 15/1/08 Sex 15/2/08 1II+6 dias
9 4.1.1 Elaboração do Programa de Necessidades 3 dias 100% Ter 15/1/08 Qui 17/1/08

10 4.1.2 Elaboração do Partido Arquitetônico 5 dias 100% Sex 18/1/08 Qui 24/1/08 9

11 4.1.3 Elaboração do Estudo Preliminar 5 dias 100% Sex 25/1/08 Qui 31/1/08 10

12 4.1.4 Elaboração do Estudo Funcional 10 dias 100% Sex 1/2/08 Qui 14/2/08 11

13 4.1.5 Elaboração do Produto nº 02 - Projetos Funcionais de Parada e Estações de Transferência 6 dias 100% Qui 7/2/08 Sex 15/2/08
14 4.1.5.1 Preparação do Relatório 6 dias 100% Qui 7/2/08 Sex 15/2/08 15TT

15 4.1.5.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 15/2/08 Sex 15/2/08

16 4.2 Elaboração do Projeto Básico de Paradas de Ônibus e Estações de Transferência 25 dias 100% Sex 25/1/08 Sex 29/2/08
17 4.2.1 Detalhamento dos Projetos Funcionais 15 dias 100% Sex 25/1/08 Qui 14/2/08 10

18 4.2.2 Apresentação e Discussão das Soluções Funcionais Detalhadas 3 dias 100% Sex 15/2/08 Ter 19/2/08 17

19 4.2.3 Revisão das Soluções Funcionais Detalhadas 7 dias 100% Qua 20/2/08 Qui 28/2/08 18

20 4.2.4 Elaboração do Produto nº 03 - Projeto Básico de Paradas e Estações de Transferências 3 dias 100% Ter 26/2/08 Sex 29/2/08
21 4.2.4.1 Preparação do Relatório 3 dias 100% Ter 26/2/08 Sex 29/2/08 22TT

22 4.2.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 29/2/08 Sex 29/2/08

23 4.3 Plano de Execução da Transição Operacional e Institucional 53 dias 71% Seg 3/3/08 Seg 19/5/08
24 4.3.1 Conhecimento dos Estudos Realizados 5 dias 100% Seg 3/3/08 Sex 7/3/08

25 4.3.2 Coleta e Tratamento das Informações 15 dias 100% Seg 10/3/08 Seg 31/3/08 24

26 4.3.3 Identificação da Necessidade de Dados Complementares 10 dias 100% Ter 1/4/08 Seg 14/4/08 25

27 4.3.4 Identificação dos Objetivos de cada Fase da Transição 10 dias 50% Ter 15/4/08 Ter 29/4/08 26

28 4.3.5 Identificação das Premissas de cada Fase 10 dias 50% Qua 30/4/08 Qua 14/5/08 27

29 4.3.6 Revisão das Atividades 10 dias 50% Qua 30/4/08 Qua 14/5/08 28II

30 4.3.7 Elaboração do Produto nº 04 - Plano de Transição Operacional e Institucional 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08
31 4.3.7.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 32TT;28

32 4.3.7.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

33 4.4 Plano de Fortalecimento Institucional 61 dias 100% Qua 20/2/08 Seg 19/5/08
34 4.4.1 Conhecimento dos Estudos Realizados 3 dias 100% Qua 20/2/08 Sex 22/2/08 2

35 4.4.2 Coleta e Tratamento de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 34

36 4.4.3 Caracterização Institucional e Identificação de Pontos Críticos 15 dias 100% Seg 17/3/08 Seg 7/4/08 35

37 4.4.4 Identificação de Objetivos e Detalhamento de Ações 15 dias 100% Ter 8/4/08 Ter 29/4/08 36

38 4.4.5 Consolidação das Ações e Validação 10 dias 100% Qua 30/4/08 Qua 14/5/08 37

39 4.4.6 Elaboração do Produto nº 05 - Plano de Fortalecimento Institucional 3 dias 100% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08
40 4.4.6.1 Preparação do Relatório 3 dias 100% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 38

41 4.4.6.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

42 4.5 Plano de Execução do Plano de Comunicação Social 95 dias 100% Seg 3/3/08 Sex 18/7/08
43 4.5.1 Pesquisa e Coleta de Informações 25 dias 100% Seg 3/3/08 Seg 7/4/08

44 4.5.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 30 dias 100% Ter 8/4/08 Qua 21/5/08 43

45 4.5.3 Concepção do Plano 35 dias 100% Sex 23/5/08 Qui 10/7/08 44

46 4.5.4 Elaboração do Produto nº 06 - Plano de Execução do Programa de Comunicação Social 5 dias 100% Sex 11/7/08 Sex 18/7/08
47 4.5.4.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Sex 11/7/08 Sex 18/7/08 48TT

48 4.5.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 18/7/08 Sex 18/7/08

49 4.6 Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental 40 dias 100% Seg 25/2/08 Ter 22/4/08 2
50 4.6.1 Projeto de Apoio às Assessorias de Meio Ambiente dos Co-executores 37 dias 100% Seg 25/2/08 Qua 16/4/08
51 4.6.1.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08

52 4.6.1.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 10 dias 100% Seg 17/3/08 Seg 31/3/08 51

53 4.6.1.3 Concepção do Plano 12 dias 100% Ter 1/4/08 Qua 16/4/08 52

54 4.6.2 Projeto do Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos 37 dias 100% Seg 25/2/08 Qua 16/4/08
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Id Nome da tarefa Duração %
concluída

Início Término Predecessoras

58 4.6.3 Elaboração do Produto nº 07 - Plano de Execução do Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental 3 dias 100% Qui 17/4/08 Ter 22/4/08
59 4.6.3.1 Preparação do Relatório 3 dias 100% Qui 17/4/08 Ter 22/4/08 60TT

60 4.6.3.2 Entrega do Relatório 1 dia 100% Ter 22/4/08 Ter 22/4/08

61 4.7 Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 58 dias 100% Seg 25/2/08 Seg 19/5/08
62 4.7.1 Projeto de Monitoramento da Qualidade do Ar e Sonora 55 dias 100% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08
63 4.7.1.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 2

64 4.7.1.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 100% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 63

65 4.7.1.3 Concepção do Plano 20 dias 100% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 64

66 4.7.2 Projeto de Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo 55 dias 100% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08
67 4.7.2.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08

68 4.7.2.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 100% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 67

69 4.7.2.3 Concepção do Plano 20 dias 100% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 68

70 4.7.3 Elaboração do Produto nº 08 - Programa de Monitoramento e Fiscalização Ambiental 3 dias 100% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08
71 4.7.3.1 Preparação do Relatório 3 dias 100% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 65;69

72 4.7.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

73 4.8 Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental 58 dias 100% Seg 25/2/08 Seg 19/5/08
74 4.8.1 Projeto de Recuperação do Passivo Ambiental 55 dias 100% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08
75 4.8.1.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 2

76 4.8.1.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 100% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 75

77 4.8.1.3 Concepção do Plano 20 dias 100% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 76

78 4.8.2 Projeto de Compensação Ambiental 55 dias 100% Seg 25/2/08 Qua 14/5/08
79 4.8.2.1 Pesquisa e Coleta de Informações 15 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 14/3/08 2

80 4.8.2.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 20 dias 100% Seg 17/3/08 Seg 14/4/08 79

81 4.8.2.3 Concepção do Plano 20 dias 100% Ter 15/4/08 Qua 14/5/08 80

82 4.8.3 Elaboração do Produto nº 09 - Plano de Execução do Programa de Preservação Ambiental 3 dias 100% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08
83 4.8.3.1 Preparação do Relatório 3 dias 100% Qui 15/5/08 Seg 19/5/08 77;81

84 4.8.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

85 4.9 Plano de Controle Ambiental 21 dias 0% Qua 20/2/08 Qui 20/3/08
86 4.9.1 Pesquisa e Coleta de Informações 5 dias 0% Qua 20/2/08 Ter 26/2/08 2

87 4.9.2 Avaliação e Discussão de Diretrizes para a Elaboração do Plano 5 dias 0% Qua 27/2/08 Ter 4/3/08 86

88 4.9.3 Concepção do Plano 8 dias 0% Qua 5/3/08 Sex 14/3/08 87

89 4.9.4 Elaboração do Produto nº 10 - Plano de Controle Ambiental 3 dias 0% Seg 17/3/08 Qui 20/3/08
90 4.9.4.1 Preparação do Relatório 3 dias 0% Seg 17/3/08 Qua 19/3/08 88

91 4.9.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Qui 20/3/08 Qui 20/3/08

92 4.10 Análise do Comportamento do Sistema Viário 87 dias 100% Ter 15/1/08 Seg 19/5/08
93 4.10.1 Definição da Área de Estudo 7 dias 100% Ter 15/1/08 Qua 23/1/08 1II+6 dias

94 4.10.2 Montagem da Base de Dados da Área de Estudo 24 dias 100% Qui 24/1/08 Ter 26/2/08 93
95 4.10.2.1 Cadastro Técnico das Vias Analisadas 12 dias 100% Qui 24/1/08 Sex 8/2/08

96 4.10.2.2 Dados de volume de veículos 10 dias 100% Qui 24/1/08 Ter 12/2/08

97 4.10.2.3 Crítica dos Dados de Volume 10 dias 100% Qua 13/2/08 Ter 26/2/08 96

98 4.10.3 Definição da Metodologia de Análise 10 dias 100% Qua 12/3/08 Qua 26/3/08 97

99 4.10.4 Análise de Capacidade por Trecho 10 dias 100% Qua 12/3/08 Qua 26/3/08

100 4.10.5 Análise de Capacidade por Interseção 10 dias 100% Qui 27/3/08 Qua 9/4/08 99

101 4.10.6 Discussão dos Resultados 13 dias 100% Qui 10/4/08 Ter 29/4/08 100

102 4.10.7 Revisão das Soluções Viárias Propostas 13 dias 100% Qua 30/4/08 Seg 19/5/08 101

103 4.10.8 Elaboração do Produto nº 11 -  Análise do Comportamento do Sistema Viário (parcial) 5 dias 100% Sex 22/2/08 Sex 29/2/08
104 4.10.8.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Sex 22/2/08 Sex 29/2/08 105TT

105 4.10.8.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 29/2/08 Sex 29/2/08

106 4.10.9 Elaboração do Produto nº 12 - Análise do Comportamento do Sistema Viário (final) 5 dias 100% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08
107 4.10.9.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08 108TT

108 4.10.9.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

109 4.11 Microssimulação de Novas Soluções Viárias 87 dias 100% Ter 15/1/08 Seg 19/5/08
110 4.11.1 Definição da Área de Estudo 7 dias 100% Ter 15/1/08 Qua 23/1/08

111 4.11.2 Montagem da Base de Dados da Área de Estudo 27 dias 100% Qui 24/1/08 Sex 29/2/08 110
112 4.11.2.1 Cadastro Técnico das Vias Analisadas 10 dias 100% Qui 24/1/08 Qua 6/2/08
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Id Nome da tarefa Duração %
concluída

Início Término Predecessoras

113 4.11.2.2 Dados de Volume de Veículos 10 dias 100% Qui 7/2/08 Qua 20/2/08 112

114 4.11.2.3 Tratamento dos Dados de Volume 7 dias 100% Qui 21/2/08 Sex 29/2/08 113

115 4.11.3 Construção da Rede de Microssimulação 2 dias 100% Seg 3/3/08 Ter 4/3/08 111

116 4.11.4 Calibração da Rede de Microssimulação 7 dias 100% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08 115
117 4.11.4.1 Configuração dos Links da Rede de Microssimulação 7 dias 100% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

118 4.11.4.2 Configuração dos Nós da Rede de Microssimulação 7 dias 100% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

119 4.11.4.3 Inserção dos Volumes de Tráfego na Rede de Microssimulação 7 dias 100% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

120 4.11.4.4 Configuração do Tempo de Simulação 7 dias 100% Qua 5/3/08 Qui 13/3/08

121 4.11.5 Simulação da Rede de Microssimulação 26 dias 100% Sex 14/3/08 Ter 22/4/08 116
122 4.11.5.1 Simulação Inicial 10 dias 100% Sex 14/3/08 Sex 28/3/08

123 4.11.5.2 Identificação de Problemas na Rede 8 dias 100% Seg 31/3/08 Qua 9/4/08 122

124 4.11.5.3 Ajustes na Simulação 8 dias 100% Qui 10/4/08 Ter 22/4/08 123

125 4.11.6 Estudo de Cenários Futuros 10 dias 100% Qua 23/4/08 Qua 7/5/08 124

126 4.11.7 Discussão dos Resultados Obtidos 8 dias 100% Qui 8/5/08 Seg 19/5/08 125

127 4.11.8 Elaboração do Produto nº 13 - Microssimulação das Novas Soluções Viárias (parcial) 5 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 29/2/08
128 4.11.8.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Seg 25/2/08 Sex 29/2/08 129TT

129 4.11.8.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 29/2/08 Sex 29/2/08

130 4.11.9 Elaboração do Produto nº 14 - Microssimulação das Novas Soluções Viárias (final) 5 dias 100% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08
131 4.11.9.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Seg 12/5/08 Seg 19/5/08 132TT

132 4.11.9.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08

133 4.12 Serviços de Assessoria Especializada para Apoiar a Realização de Pesquisa de Frequência e Ocupação 34 dias 20% Seg 3/3/08 Sáb 19/4/08
134 4.12.1 Assessoria Especializada no Planejamento da Pesquisa 10 dias 70% Seg 3/3/08 Sex 14/3/08

135 4.12.2 Assessoria e Apoio Logístico na Execução da Pesquisa de Frequência e Ocupação Visual 5 dias 0% Seg 17/3/08 Seg 24/3/08 134

136 4.12.3 Assessoria Especializada na Análise dos Resultados da pesquisa 15 dias 0% Ter 25/3/08 Seg 14/4/08 135

137 4.12.4 Elaboração do Produto nº 23 - Serviços de Assessoria Especializada para a Pesquisa de Frequência e Ocupação 5 dias 0% Seg 14/4/08 Sáb 19/4/08
138 4.12.4.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Seg 14/4/08 Sáb 19/4/08 139TT

139 4.12.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Sáb 19/4/08 Sáb 19/4/08 2II+60 diasd

140 5 ASSESSORIA E CONTROLE DO ANDAMENTO 169 dias 75% Ter 19/2/08 Qui 16/10/08
141 5.1 Serviços de Assessoria e Controle do Andamento das Atividades 240 diasd 75% Ter 19/2/08 Qui 16/10/08 2II

142 5.2 Elaboração do Produto nº 15 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 1 11 dias 100% Qui 6/3/08 Qui 20/3/08
143 5.2.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Qui 6/3/08 Qua 12/3/08 3

144 5.2.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Qui 20/3/08 Qui 20/3/08 2II+23 dias

145 5.3 Elaboração do Produto nº 16 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 2 20 dias 100% Seg 24/3/08 Ter 22/4/08
146 5.3.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Seg 24/3/08 Sex 28/3/08 142

147 5.3.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Ter 22/4/08 Ter 22/4/08 2II+43 dias

148 5.4 Elaboração do Produto nº 17 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 3 19 dias 100% Ter 22/4/08 Seg 19/5/08
149 5.4.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Ter 22/4/08 Seg 28/4/08 145

150 5.4.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Seg 19/5/08 Seg 19/5/08 2II+62 dias

151 5.5 Elaboração do Produto nº 18 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 4 21 dias 100% Ter 20/5/08 Qua 18/6/08
152 5.5.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Ter 20/5/08 Ter 27/5/08 148

153 5.5.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Qua 18/6/08 Qua 18/6/08 2II+83 dias

154 5.6 Elaboração do Produto nº 19 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 5 22 dias 100% Qui 19/6/08 Sex 18/7/08
155 5.6.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Qui 19/6/08 Qua 25/6/08 151

156 5.6.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Sex 18/7/08 Sex 18/7/08 2II+105 dias

157 5.7 Elaboração do Produto nº 20 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 6 21 dias 100% Seg 21/7/08 Seg 18/8/08
158 5.7.1 Preparação do Relatório 5 dias 100% Seg 21/7/08 Sex 25/7/08 154

159 5.7.2 Entrega do Relatório 0 dias 100% Seg 18/8/08 Seg 18/8/08 2II+126 dias

160 5.8 Elaboração do Produto nº 21 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 7 21 dias 0% Ter 19/8/08 Ter 16/9/08
161 5.8.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Ter 19/8/08 Seg 25/8/08 157

162 5.8.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Ter 16/9/08 Ter 16/9/08 2II+147 dias

163 5.9 Elaboração do Produto nº 22 - Andamento dos Trabalhos e Assessoria 8 22 dias 0% Qua 17/9/08 Qui 16/10/08
164 5.9.1 Preparação do Relatório 5 dias 0% Qua 17/9/08 Ter 23/9/08 160

165 5.9.2 Entrega do Relatório 0 dias 0% Qui 16/10/08 Qui 16/10/08 2II+169 dias

29/2

19/5

19/4

20/3

22/4

19/5

18/6

18/7

18/8

16/9

16/10

Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov
Tri 1/2008 Tri 2/2008 Tri 3/2008 Tri 4/2008

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Prazo final

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO
Relatório de Andamento 6 - Cronograma

Página 3 / 3 

Cronograma PTU 
Contrato 003/2008 - SO



 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

23 

 

ANEXO II 
 

Apresentação preparada para reunião realizada em 18 de julho de 2007 entre o BID 
e o GDF / ST / UGP, no auditório do DER-DF, para discussão do projeto da EPTG – 

Estrada Parque Taguatinga. 
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APRESENTAÇÃO 

Este Termo de Referência descreve o conteúdo básico a ser 

considerado para a Licitação e a Contratação, pela Secretaria de Estado de 

Transportes do Distrito Federal, de Serviços Especializados de Consultoria para: 

ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 

REGULAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. 

Tais serviços estão inseridos no escopo do Programa de Transporte 

Urbano do Distrito Federal – PTU/DF – Componente Fortalecimento Institucional.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

1.1 O Programa Brasília Integrada 

O Programa Brasília Integrada estabelece o marco conceitual e as diretrizes 

para a melhoria do transporte urbano do Distrito Federal, orientando assim todas as 

intervenções governamentais nesse sentido. Tem como princípios: 

■ A integração das políticas urbanas e de transporte do Distrito 

Federal; 

■ A priorização do transporte público coletivo e dos modos não 

motorizados de locomoção, em prol do desenvolvimento sustentável 

do Distrito Federal; 

■ A instituição do sistema integrado de transporte; 

■ A melhoria da mobilidade dos cidadãos e a segurança do tráfego, 

incluindo pedestres, ciclistas e motoristas; 

■ A acessibilidade universal; 

■ A adoção de novas tecnologias de transporte coletivo; 

■ A modernização dos sistemas de controle de oferta e de demanda; 

■ A implantação de infra-estrutura de apoio compatível com as 

necessidades da população.  

Visando a melhoria do sistema de transporte e o alcance de níveis 

superiores de qualidade dos serviços e diante do crescimento vertiginoso da 

demanda por tais serviços, o Governo do Distrito Federal desenvolve atualmente um 

conjunto de Projetos estruturantes visando revitalizar e ampliar a malha viária e 

expandir os meios de transporte público coletivo. Aliados a intervenções viárias e à 

renovação da frota, destacam-se dentre esses Projetos:  

 

1.1.1 O Plano Diretor de Transporte Urbano do Distrito Federal e Entorno – PDTU 

Trata—se de instrumento de planejamento estratégico do setor, em 

elaboração a partir de diagnóstico e de pesquisas, que virá embasar o 

desenvolvimento de ações de curto, médio e longo prazos, visando o atendimento à 

demanda de transporte pela população do Distrito Federal.  

 

1.1.2 O Projeto de implantação do Sistema VLT – Veículo Leve sobre Trilhos 

O Sistema terá uma primeira etapa concluída até o ano de 2010, partindo 

do Terminal Asa Sul, cortando a via W3 Sul e chegando próximo à 502 Norte. O trajeto 

completo terá cerca de 20,5 km de extensão e ligará o Aeroporto Internacional 

Juscelino Kubitschek ao terminal da Asa Norte, prevendo-se a sua implantação 

completa até o ano de 2014.  
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1.1.3 O Projeto de implantação do Sistema VLP – Veículo Leve sobre Pneus 

Por meio de corredores exclusivos, ônibus articulados com capacidade 

para 150 passageiros vão percorrer o Eixo Sul, beneficiando as comunidades do 

Gama, Santa Maria e Setor Park Way, que representam cerca de 11% da população 

do Distrito Federal. Ao longo das BR 060 e 040, no âmbito do DF, o VLP poderá atender 

também às populações residentes no Entorno que se deslocam regularmente para 

esta unidade da Federação.  

 

1.1.4 O Metrô do Distrito Federal  

Já com 42 km de linha, o metrô de Brasília continua em expansão, tendo 

sido inauguradas, recentemente, novas estações em Ceilândia e uma na Asa Sul, 

totalizando 21 estações em operação. Outras três estações estão em obras para 

entrega em 2009. Será ainda ampliado o atendimento a Samambaia e realizada 

extensão até a Asa Norte, totalizando 29 estações disponíveis no sistema.  

 

1.1.5 O Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU  

O Programa de Transporte Urbano do DF tem como objetivo geral 

promover as condições de mobilidade e acessibilidade da população do DF, em 

particular aquela de menor renda, aumentando a integração entre os núcleos 

urbanos do DF. 

As ações propostas visam implantar um novo modelo de operação do 

sistema de transporte público coletivo, que considera a integração dos modos de 

transporte – metrô, ônibus - e privilegia o modo de transporte coletivo. 

Adicionalmente, o Programa contempla ações que beneficiam o tráfego geral e a 

segurança de trânsito, particularmente os modos de transporte não motorizado.  

As ações previstas são de natureza física, operacional e institucional, 

conforme indicado a seguir: 

■ Física – implantação de obras viárias (corredores de ônibus, 

aumento de capacidade viária, melhorias viárias), construção e 

reforma de terminais, implantação de passarelas para pedestres, 

implantação de ciclovias. 

■ Operacional - reorganização da rede de transporte coletivo, 

implantação da integração operacional e tarifária, alterações na 

circulação, medidas operacionais de segurança de trânsito; 

■ Institucional - revisão do marco regulatório, reorganização dos 

órgãos de planejamento e gestão dos transportes, instalação da 

Câmara de Compensação de Receitas e Créditos, aquisição de 

equipamentos e softwares e adoção de novos procedimentos de 

gestão e controle operacional, capacitação das equipes 

envolvidas. 

O prazo de implantação do PTU é de 5 (cinco) anos e o seu orçamento 

monta a US$269,89 milhões, dos quais 65,5% provêm de empréstimo do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e o restante de contrapartida do GDF. 
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1.2 Os Componentes do Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

O PTU/DF está estruturado em cinco componentes, como indicado: 

 

Componente 1 - Engenharia e administração 

a) Estudos e Projetos de Engenharia - contempla os estudos de viabilidade 

técnica, econômica e ambiental, e os projetos de engenharia das 

obras previstas no Programa; 

b) Administração do Programa – corresponde ao conjunto dos serviços e 

atividades a cargo da UGP – Unidade de Gerenciamento do Programa, 

responsável pela execução da operação. Inclui a contratação dos 

serviços de consultoria de apoio ao gerenciamento do Programa, das 

auditorias contábil-financeira e ambiental do Programa, bem como a 

supervisão ambiental e a comunicação sócio-ambiental. 

 

Componente 2 – Investimentos para a modernização do transporte urbano 

a) Modernização e integração do transporte público coletivo – este 

componente abrange as intervenções e ações que visam melhorar a 

operação e a cobertura do transporte público coletivo, bem como 

viabilizar a implantação de um sistema integrado de transportes. Inclui 

as obras de infra-estrutura viária que permitem  priorizar a operação do 

transporte coletivo, em particular no Eixo Oeste – Ceilândia – 

Taguatinga – Plano Piloto, assim como as obras complementares – 

terminais de integração ônibus-metrô, terminais de ônibus, pontos de 

parada, e melhoramento de vias secundárias e locais; 

b) Melhoria da segurança viária para o transporte motorizado e não-

motorizado – este componente compreende o tratamento de pontos 

críticos de acidentes de trânsito situados em vias urbanas e em 

rodovias, a implantação de passagens para pedestres no Eixo 

Rodoviário, a implantação de passarelas para pedestres em rodovias, e 

a implantação de ciclovias; 

c)   Centro de Controle Operacional e sistema de semáforos – contempla 

a implantação de um Centro de Controle Operacional conectado a 

um sistema de semáforos centralizados e a câmaras, permitindo contar 

com um sistema de monitoramento e regulação do trânsito veicular; 

d) Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público – compreende a 

aquisição de equipamentos de informática destinados a melhorar a 

capacidade de planejamento, gestão e controle operacional por parte 

da DFTRANS e da Secretaria de Transportes; 

e)   Supervisão de obras – a ser contratada pela UGP – Unidade de 

Gerenciamento do Programa - inclui serviços de consultoria 

especializada para garantir o cumprimento dos cronogramas do 

trabalho, dos projetos e das especificações técnicas. 
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Componente 3 - Fortalecimento Institucional 

Compreende o reforço da capacidade tecnológica, técnica e 

organizacional da Secretaria de Estado de Transportes e da Autarquia Transporte 

Urbano do Distrito Federal – DFTRANS para melhoria da gestão do Sistema de 

Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e o apoio à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no que concerne às questões ambientais 

relacionadas ao Programa e à gestão ambiental dos sistemas de transporte público 

coletivo e sua infra-estrutura. 

 

1.3  O Plano de Fortalecimento Institucional no âmbito do PTU/DF 

Ao concluir pela necessidade e pela urgência de investimentos 

significativos para melhoria das condições do transporte público coletivo de 

passageiros no Distrito Federal, e após definido o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento como agência de financiamento do Programa, o Governo do 

Distrito Federal iniciou, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Transportes e 

da então Secretaria de Estado de Captação de Recursos, a fase de Preparação do 

PTU/DF. Ao longo de diversos meses, diferentes organismos do poder executivo do DF, 

assessorados por consultoria especializada, promoveram estudos, discutiram e 

tomaram decisões estratégicas para definir e detalhar o escopo do Programa. Planos 

e Projetos relativos aos diversos Componentes e Subcomponentes foram produzidos, 

atendendo às diretrizes governamentais e as orientações do agente financiador, de 

forma a permitir que, no início do corrente ano, fosse assinado entre o Governo do 

Distrito Federal e o BID o respectivo Acordo de Empréstimo. Iniciou-se assim a fase de 

Execução do Programa, sob a coordenação de uma Unidade de Gerenciamento – 

UGP, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, tendo como principais 

executores a Secretaria de Estado de Transportes, a autarquia Transporte Urbano do 

Distrito Federal – DFTRANS, o DER – Departamento de Estradas de Rodagem e a 

NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. 

No que concerne ao Componente Fortalecimento Institucional, foi 

realizado um conjunto diversificado de estudos que, após análises e decisões, 

envolvendo as organizações alvo em um processo participativo, culminaram na 

consolidação de um Plano de Fortalecimento Institucional para a Gestão do 

Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.   

 

1.3.1 Estudos Institucionais Prévios 

A configuração e o detalhamento do citado Plano de Fortalecimento 

Institucional foram precedidos por estudos diversos que evidenciaram barreiras e 

carências de natureza institucional inerentes à gestão do transporte no Distrito Federal, 

bem como indicaram, à época em que foram realizados e de forma preliminar, as 

ações necessárias à sua superação, dentre as quais: 

■ Implantação do Projeto de Lei relativo à nova configuração do 

Sistema de Transporte Público Coletivo do DF; 
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■ Elaboração, aprovação e implantação dos instrumentos de 

regulação operacional do STPC, de acordo com sua nova 

configuração; 

■ Definição e implantação das competências organizacionais, 

estrutura e regimento interno da Secretaria de Estado de Transportes; 

■ Definição e implantação das competências organizacionais, 

estrutura e regimento interno da DFTRANS; 

■ Implantação, provimento de condições materiais e de recursos 

humanos e capacitação de equipes da Unidade de Gerenciamento 

da Execução do PTU/DF; 

■ Redimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho 

da Secretaria de Estado de Transportes e provimento dos cargos 

comissionados e permanentes, conforme necessidade; 

■ Redimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho 

da DFTRANS e provimento dos cargos comissionados e permanentes, 

conforme necessidade; 

■ Planejamento estratégico da Gestão do Transporte do DF, com 

definição de visão, objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos; 

■ Capacitação Técnica sobre planejamento de transporte público 

coletivo, projetos e infra-estrutura de transporte urbano, fiscalização 

e vistoria de frota, programação operacional, atendimento ao 

usuário e outros temas prioritários para a fase de Regularização do 

transporte no âmbito do PTU/DF; 

■ Reformulação e manualização de processos, procedimentos e 

instrumentos de trabalho; 

■ Concepção e implantação de Sistema de Gestão Administrativa; 

■ Reorganização e reforço das atividades de controle operacional e 

fiscalização – estrutura, processos, procedimentos, equipamentos, 

força de trabalho; 

■ Concepção e implantação de sistema de informação gerencial 

para controle e monitoramento dos resultados operacionais; 

■ Provimento de recursos de infra-estrutura para a gestão do 

transporte – equipamentos e sistemas computacionais, espaço físico, 

mobiliário e outros; 

■ Reformulação e provimento de condições para atendimento e 

informação ao usuário (central, sítio na internet e outros canais); 

■ Revisão, concepção e implantação de mecanismos de 

participação e controle social na gestão do transporte público; 

■ Concepção e implantação de diretrizes e processos de mobilização 

e participação comunitária; 
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■ Divulgação do PTU para a população do Distrito Federal; 

■ Preparação gerencial dos delegatários para o processo de transição 

operacional e institucional; 

■ Divulgação das mudanças operacionais no STPC – Fase de 

Regularização – e orientação do usuário. 

Como ações a implementar nas fases de Racionalização e de Integração 

relativas ao Plano de Transição física e operacional do STPC relativas ao PTU/DF, foram 

elencadas: 

■ Revisão do modelo de gestão do transporte público, tendo em vista 

a implantação do sistema integrado; 

■ Revisão da estrutura e das bases organizacionais da Secretaria de 

Estado de Transportes e da DFTRANS; 

■ Revisão da carreira de atividades em transportes urbanos (cargos, 

atribuições, referência salarial, nº. de vagas, perfil, etc.); 

■ Revisão do modelo de controle operacional e fiscalização de forma 

a atender as características do sistema integrado; 

■ Elaboração e implantação do Plano Diretor de Transporte Urbano; 

■ Regulamentação do Sistema de Automação e Controle por meio da 

bilhetagem automática; 

■ Regulamentação da Câmara de Compensação de Receitas e 

Créditos; 

■ Revisão e ajustes na base legal e normativa necessária à 

implantação do Sistema Integrado;  

■ Revisão da regulamentação do Fundo de Transporte. 

Como ação continuada que abrange todo o processo de transição 

operacional e institucional foi elencada:  

■ Elaboração e implementação de Plano de Capacitação 

Continuada – gerencial, técnica e operacional. 

Assim, ficou evidenciada a necessidade de investimento maciço no 

fortalecimento institucional dos organismos diretamente responsáveis pela gestão do 

sistema de transporte do Distrito Federal, quais sejam: Secretaria de Estado de 

Transportes e DFTRANS.  

O Banco Interamericano de Desenvolvimento, tendo identificado a 

fragilidade institucional reinante como fator de risco para a execução das ações 

finalísticas do PTU e para a obtenção dos resultados almejados para o Programa, fixou 

como exigência para concretização do Acordo de Empréstimo o investimento 

prioritário em fortalecimento institucional para a gestão do transporte e a alocação 

de recursos financeiros específicos para tal fim.  
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1.3.2 A Consolidação do Plano de Fortalecimento Institucional para a Gestão do 

Transporte Público Coletivo no Distrito Federal 

A partir dos estudos e dos indicativos prévios de necessidades por eles 

apontadas, as análises do contexto institucional do setor foram aprofundadas, 

gerando então o documento final de consolidação do Plano de Fortalecimento a ser 

contemplado no âmbito do PTU/DF1.   

 

O objetivo geral do Plano ficou assim configurado:  

■ Promover melhorias de cunho institucional no campo do 

planejamento, regulação, coordenação, controle operacional e 

avaliação do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 

Federal e prover condições para a atuação eficaz da Secretaria de 

Estado de Transportes e da DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito 

Federal; 

■ Prover condições institucionais necessárias à implantação do 

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, de 

forma a possibilitar o alcance e a sustentação dos resultados 

previstos. 

A definição do escopo das ações de fortalecimento considerou, além das 

necessidades evidenciadas em diagnóstico, o conjunto das funções típicas da gestão 

do transporte, assim como configuradas no Distrito Federal.  

Deste modo, foram consideradas as funções inerentes ao transporte 

público coletivo assumidas pelo poder público enquanto poder concedente e como 

responsável pela coordenação das políticas públicas setoriais e pelo gerenciamento 

da operação do STPC frente aos delegatários. Tais funções foram delimitadas ao 

âmbito de atuação da Secretaria de Estado de Transportes e da DFTRANS, como 

unidade de ação estratégica e como entidade gestora do Sistema, respectivamente, 

sobre as quais recairão os investimentos em fortalecimento institucional do Programa.  

Considerou-se como referência o modelo que classifica os projetos e 

atividades da área de transporte em quatro dimensões, a saber: 

■ Político-institucional 

■ Econômica 

■ Infra-estrutural e 

■ Operacional.   

 

Considerou-se, ainda, que a atuação dos órgãos componentes do Sistema 

de Transporte, no âmbito das dimensões citadas, ocorre por meio do exercício de 

quatro funções básicas: 

■ Planejamento 

                                                 
1
  O documento final do Plano de Fortalecimento, que inclui os estudos, análises e ações a realizar 

encontra-se à disposição para consulta.  
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■ Gestão 

■ Execução 

■ Avaliação. 

No cumprimento de cada uma dessas funções, os órgãos componentes do 

Sistema de Transporte assumem competências específicas que lhes são atribuídas, 

conforme sua natureza e posicionamento no arranjo institucional. Assim, de um modo 

geral, tem-se: 

 

ÓRGÃO FUNÇÕES 

Secretaria 

Planejamento 

Definição da política pública de transporte de passageiros e de 

cargas para o Distrito Federal, em consonância com as políticas de 

desenvolvimento urbano e regional; 

Definição da política tarifária para o transporte público coletivo; 

Fixação de diretrizes, objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos relativos à execução da política de transporte; 

Planejamento integrado do Sistema de Transporte; 

Disposição e captação de recursos e meios para a implementação 

de programas, projetos e atividades relativas aos transportes; 

Organização e estruturação do Sistema de Transporte com ênfase no 

Sistema de Transporte Público Coletivo; 

Regulamentação do Sistema de Transporte; 

Promoção do desenvolvimento institucional e tecnológico do 

Transporte. 

Gestão 

Concessão/permissão da operação do transporte público coletivo; 

Concessão/permissão da operação do transporte público individual –

Táxi, e Moto-Frete; 

Delegação, por meio de concessão ou permissão, da administração, 

manutenção e exploração comercial de terminais de transporte 

público coletivo. 

Avaliação 

Definição de padrões de qualidade e medidas de eficiência, 

eficácia e efetividade para o Sistema de Transporte; 

Estabelecimento de processos e instrumentos de acompanhamento e 

avaliação do sistema de transporte; 

Avaliação global do sistema de transporte do Distrito Federal. 
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ÓRGÃO FUNÇÕES 

DFTRANS 

Planejamento 

Definição de parâmetros operacionais para o Sistema de Transporte 

Público de Passageiros;  

Programação operacional do STPC; 

Elaboração de projetos de infra-estrutura de apoio ao STPC.  

Gestão  

Supervisão, controle e fiscalização da prestação dos serviços de 

transportes público coletivo; 

Controle e fiscalização dos serviços de transporte privado – 

fretamento; 

Aplicação, na forma da lei, das sanções regulamentares ou 

penalidades para infrações previstas nos regulamentos e códigos 

disciplinares do sistema de transporte público coletivo do Distrito 

Federal; 

Administração tarifária do STPC; 

Gestão das relações entre o Poder Público, concessionários, 

permissionários e usuários; 

Gestão do Sistema de Informação relativo ao Transporte;  

Relacionamento com os usuários do STPC; 

Implantação e monitoramento de projetos de terminais, abrigos, 

sinalização e outros relacionados ao Sistema de Transporte; 

Gestão de contratos relativos à administração de terminais do STPC; 

Gestão da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos; 

Gestão do Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

Gestão do Sistema de Bilhetagem Automática. 

Avaliação  

Monitoramento e avaliação dos serviços do STPC. 

 

Em uma primeira versão as ações de fortalecimento institucional previstas 

abrangiam um conjunto maior de objetivos e de resultados. Na versão final, conforme 

ilustra o quadro a seguir, o Plano limitou-se a 4 (quatro) ações, centradas em objetivos 

afetos à regulação do transporte, ao desenvolvimento organizacional, ao 

planejamento e gestão de recursos humanos, à capacitação de pessoal e à 

aquisição de equipamentos e mobiliário.  
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Grupos de Ações 
Ações 

Título 

RT  

Regulação do 

Transporte 

Elaboração, revisão e atualização dos instrumentos de 

regulação do transporte público coletivo do Distrito Federal 

DO 

Desenvolvimento 

Organizacional 

Análise e Melhoria Estrutural e de Sistemas, Métodos e Processos 

de Trabalho da ST e da DFTRANS 

GP 

Gestão de Pessoas 
Revisão dos Sistemas de Gestão de Pessoas da ST e da DFTRANS  

CP 

Capacitação de 

Pessoal  

Capacitação gerencial, técnica e administrativa das equipes 

da ST e da DFTRANS 

EM 

Equipamentos e 

Mobiliário 

Aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à ST à 

DFTRANS 

 

 

O quadro a seguir demonstra o cronograma de realização das ações de 

fortalecimento previstas no campo da Regulação do Transporte, do Desenvolvimento 

Organizacional, da Gestão de Pessoas e da Capacitação de Pessoal, cuja execução 

deverá abranger, no máximo, o período de 30 meses, ao longo da fase inicial de 

implementação do PTU/DF.  
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2 A AÇÃO ALVO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

 

2.1 Introdução e Justificativa da Contratação dos Serviços 

Ao longo dos anos e, mais significativamente, do final da década 

de 80 até o ano de 2006, a base legal reguladora do Sistema de Transporte 

Público Coletivo do Distrito Federal vem sofrendo contínuas mudanças. Pode-

se considerar que este ciclo tem início em 1987, quando da promulgação do 

Decreto 10.062/87, que instituiu o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. 

Seguem-se:  

■ a Lei 194/91, que instituiu o Serviço de Transporte Público 

Alternativo – STPA e o Decreto 15.154/91 que aprova o seu 

Regulamento;  

■ a Lei 3000/2002,  que criou o Serviço de Transporte Público 

Alternativo de Condomínio;  

■ a Lei 3.106/2002, que aprovou o Código Disciplinar Unificado 

do STPC/DF;  

■ a Lei 3.229/2003, que prorroga o prazo de validade das 

permissões do STPA durante a elaboração do Plano Diretor 

de Transporte Urbano.  

Além destes, nos últimos anos um número significativo de leis e 

decretos têm sido promulgados, tendo por objeto a instituição de mudanças 

organizacionais sucessivas na Secretaria de Estado de Transportes e na 

DFTRANS, concedendo gratuidades específicas, fixando tarifas dos Serviços 

Alternativos, criando e extinguindo cargos em comissão, revendo artigos do 

Regulamento do STPC e do Código Disciplinar Unificado, estabelecendo 

regras pontuais relativas à gestão financeira do Sistema, dentre outros.  

Este panorama é formado, assim, por instrumentos legais ainda em 

vigor ou já expirados, fragmentados, que nem sempre prezam pela coerência 

entre seus conteúdos. Como resultado, a fragilidade da regulação passou a 

ser ponto crítico para a gestão eficaz do transporte por parte do Poder Público 

do DF, trazendo, por conseqüência, a fragilização dos controles, do exercício 

da fiscalização, das relações com os delegatários e usuários, ou seja, do papel 

regulador do governo.  

Desde que, em janeiro de 2007, uma nova equipe de dirigentes 

assumiu o Governo do Distrito Federal, mudanças significativas foram 

implantadas, de imediato, na estrutura administrativa do poder executivo, 

norteadas pelo enxugamento da máquina, pela diminuição e racionalização 

de gastos e, conseqüentemente, pela redução do número de organizações 

governamentais e do quantitativo de pessoal nelas alocado. As mudanças 

estruturais buscaram orientar-se pelos princípios da gestão por resultados e 

compuseram o chamado ―choque de gestão‖, implantado já no primeiro dia 

do novo governo e nos dias e meses subseqüentes. Dentre elas destacaram-

se: 
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■ Decreto 27.591, de 01 de janeiro de 2007 – Estabeleceu a 

estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, 

procedendo à extinção de um número significativo de 

órgãos da administração direta e indireta, à fusão de outros 

e à criação de alguns.  

■ Decreto no. 27.691, de 06 de fevereiro de 2007 – Instituiu o 

Modelo de Gestão por Resultados, tido como um conjunto 

integrado de iniciativas e instrumentos de prospecção, 

formulação, implementação e avaliação dos resultados das 

ações de governo; 

■ Decreto no. 27.728, de 21 de fevereiro de 2007 – 

Regulamentou o Fundo de Melhoria da Gestão Pública – 

PRÓ-GESTÃO, criado pela Lei no. 2.958, de 26/04/2002, 

vinculando-o à Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG;  

■ Decreto no. 27.770, de 12 de março de 2007 – Instituiu a 

estrutura administrativa da Secretaria de Estado de 

Transportes do DF; 

■ Decreto no. 27.660, de 24 de janeiro de 2007 – Aprovou a 

nova estrutura organizacional e as competências da 

DFTRANS, consolidadas em seu Regimento Interno. 

Em 12 de setembro de 2007, a aprovação da Lei 4.011/07, que 

estabelece uma nova configuração para os serviços de transporte público 

coletivo integrantes do Sistema de Transporte do DF, deu início a um novo 

ciclo da regulação do setor. A citada Lei definiu as bases institucionais e 

operacionais para implantação da rede de transporte, tal como preconizada 

pelo Programa de Transporte Urbano – PTU/DF.  

O texto legal estabelece: 

■ As competências e atribuições relativas à gestão do Sistema 

de Transporte Público Coletivo do DF – STPC; 

■ A organização dos serviços de transporte público coletivo, 

classificando-os em Básico e Complementar e 

estabelecendo as competências para operação do modo 

metroviário e rodoviário de transporte no DF; 

■ O Regime Jurídico da Prestação do Serviço; 

■ As Competências e Responsabilidades na Execução do 

Serviço; 

■ As bases para os veículos, equipamentos e instalações 

operacionais do STPC; 

■ As bases da política tarifária e de remuneração do serviço; 

■ As diretrizes para fiscalização e auditoria; 

■ Definições e normas relativas a infrações, penalidades e 

recursos. 
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Ainda por meio da Lei 4011/2007 são instituídos: (i) o Sistema 

Integrado de Transporte do DF – SIT/DF e as bases para o Sistema de 

Bilhetagem Automática; (ii) o Fundo do Transporte Público Coletivo do DF, 

estabelecendo as fontes de recursos e suas aplicações e as bases para sua 

administração. Em seu Artigo 67, determina ao Poder Executivo a 

regulamentação da Lei e a expedição de normas complementares por atos 

próprios.  

A Secretaria de Estado de Transportes, como órgão definidor de 

políticas setoriais e como representante do Governo do Distrito Federal como 

órgão concedente dos serviços de transporte, tem nos instrumentos 

regulatórios um indispensável mecanismo de promoção da qualidade e da 

regularidade dos serviços prestados à população. 

A nova lei revoga diversos dispositivos legais e leva à revisão de 

outros instrumentos definidores de diretrizes e procedimentos que norteiam o 

atual sistema. Neste contexto, cabe à Secretaria, a partir da Lei 4011/07, a 

realização de estudos e a instauração de novos regulamentos, que 

detalharão e orientarão os componentes específicos do Sistema de Transporte 

Público Coletivo, no espaço de jurisdição do Governo do Distrito Federal.  

Além disto, será necessário estabelecer bases jurídico-normativas relativas às 

inovações trazidas pelo PTU, como o sistema integrado de modos e serviços de 

transporte, a bilhetagem eletrônica, o novo desenho da Câmara de 

Compensação de Receitas e Créditos, entre outras medidas.  

Desta forma, justifica-se, no âmbito dos investimentos previstos no 

Componente Fortalecimento Institucional do PTU/DF, a contratação de 

serviços para elaboração, revisão e atualização dos instrumentos de 

regulação do transporte público coletivo do Distrito Federal, objeto deste 

Termo de Referência.  

 

2.2 Objetivo da Ação 

Dotar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal da 

base normativa necessária à definição de sua nova configuração e ao seu 

funcionamento, com eficiência e eficácia, tendo em vista a melhoria da 

gestão do transporte no DF e a implantação do Programa de Transporte 

Urbano – PTU e de outros componentes do Programa Brasília Integrada. 

 

2.3 Beneficiários da Ação 

Serão beneficiários diretos desta ação os entes públicos e privados, 

que atuam como sujeitos do planejamento, gestão, operação ou avaliação 

do STPC, que terão uma base jurídico-normativa consistente e clara, na 

definição de papéis, responsabilidades, direitos e deveres, bem como de 

parâmetros e critérios para orientação e avaliação dos níveis de qualidade 

desejados.  
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2.4 Resultados Esperados da Ação 

Espera-se como resultado desta ação a implantação de um 

ambiente regulatório renovado, que ofereça bases seguras a um sistema de 

gestão e de operação ágil, capaz de atuar com eficiência e eficácia, de 

forma a estimular a melhoria constante da qualidade dos serviços prestados à 

população. 
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3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

3.1 Objeto da Prestação dos Serviços 

Os serviços a serem prestados têm por objeto a elaboração, revisão 

e atualização de instrumentos de regulação do STPC/DF, demandados a partir 

do novo marco regulatório estabelecido pela Lei  4011/07 e pela implantação 

plena do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal e do Programa 

Brasília Integrada, do qual o primeiro é parte integrante.  

 

3.2 Princípios Metodológicos e Escopo dos Trabalhos 

A ação de elaboração, revisão e atualização dos instrumentos de 

regulação objeto deste Termo de Referência deverá ocorrer por meio da 

contratação, pela Secretaria de Estado de Transportes, com recursos 

financeiros atinentes ao Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal, de 

empresa de consultoria especializada em aspectos jurídico-legais do setor de 

transporte público coletivo, observados os seguintes pressupostos: 

■ A coordenação dos trabalhos estará a cargo da Secretaria 

de Estado de Transportes, que designará um dirigente ou 

técnico de seus quadros como gestor do contrato; 

■ A autarquia DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, 

enquanto órgão gestor dos serviços de transporte, atuará 

como organismo co-coordenador dos trabalhos, em parceria 

com a Secretaria de Estado de Transportes; 

■ Serão também co-partícipes dos trabalhos, em parceria com 

a Secretaria de Transportes, outros organismos públicos do DF 

que integram, direta ou indiretamente, o arranjo institucional 

para gestão do transporte, dentre os quais a Companhia do 

Metropolitano do DF, o Departamento de Estradas de 

Rodagem – DER/DF, o Departamento de Trânsito – 

DETRAN/DF; 

■ Outros organismos públicos de ação estratégica, tal como a 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ou 

intervenientes no processo de gestão do transporte, tal como 

a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente também devem ser considerados no processo de 

construção do novo panorama regulatório requerido; 

■ No âmbito jurídico-legal, serão estabelecidas interfaces de 

trabalho com a Procuradoria Geral do Distrito Federal, com a 

Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Transportes e 

com o Serviço Jurídico da DFTRANS; 

■ Será instituído pelo Contratante um Grupo de Referência 

formado por representantes – gestores e técnicos - da 

Secretaria de Transportes, da DFTRANS e de outros 
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organismos públicos pertinentes, tendo em vista instaurar um 

processo de trabalho participativo e de intensa interação 

entre a Contratada e os atores governamentais envolvidos; 

■ Caberá ao Grupo de Referência acompanhar todo o 

processo de trabalho desenvolvido pela Contratada, de 

forma a discutir, analisar, contribuir e validar paulatinamente 

os conteúdos e instrumentos produzidos; 

■ A interação da Consultoria e o fórum participativo não se 

limitarão ao Grupo de Referência, devendo expandir-se, por 

meio de eventos diversos, a outros atores públicos envolvidos, 

chegando mesmo, se necessário, aos delegatários do STPC e 

ao público usuário do Sistema; 

■  A elaboração, revisão e atualização dos instrumentos legais 

em pauta levará em conta as diretrizes governamentais 

voltadas para a priorização do transporte público, a 

preservação e conservação do meio ambiente, a 

integração do transporte com outros componentes do 

espaço urbano e a ampliação do nível de segurança do 

trânsito, dentre outras.  

 

3.3 Natureza e Dinâmica dos Trabalhos 

Face aos desafios que são atualmente enfrentados no processo de 

execução do PTU/DF, à urgência de providências de cunho regulatório e à 

abrangência dos trabalhos a realizar nesse sentido, a prestação dos serviços 

relativos a este Termo de Referência dar-se-á por meio de atividades em 

diferentes vertentes: 

a) Prestação de assessoria jurídico-legal especializada para 

desenvolvimento dos instrumentos legais cuja elaboração já foi 

iniciada pela Secretaria de Transportes e DFTRANS, com 

destaque para a regulamentação da Lei 4011/07 e para a 

regulamentação dos Serviços Complementares de Vizinhança; 

b) Levantamento e análise expedita de todo o arcabouço legal 

existente relativo ao STPC/DF, identificando inter-relações, 

superposições, vazios e inadequações e apontando as 

necessidades de elaboração, revisão, ajustes e revogação dos 

instrumentos legais e normativos (Leis, Leis Complementares, 

Decretos, Atos Normativos e outros), à luz das diretrizes e 

intervenções do PTU/DF; 

c) Elaboração, revisão e atualização dos instrumentos legais 

identificados na análise procedida e de outros indicados pela 

Contratante, envolvendo conteúdos e formatação legal. Nesta 

vertente, uma programação específica de trabalho será fixada 

de comum acordo entre a Contratante e a Contratada, que 

será passível de revisão mensal tendo em vista o atendimento 

das situações prioritárias e emergenciais no que tange ao 
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marco regulatório do STPC. Para efeito ilustrativo, encontram-se 

listadas a seguir algumas necessidades hoje detectadas, que 

podem constituir alternativas a serem consideradas para 

estabelecimento de tal programação: 

■ Projeto de Lei do Código Disciplinar Unificado - Regulamento 

Operacional do STPC; 

■ Regulamentação do Sistema de Bilhetagem Automática; 

■ Regulamentação da Câmara de Compensação de Receitas 

e Créditos; 

■ Regulamentação dos Serviços Complementares de 

Transporte; 

■ Normatização do processo de Avaliação do Desempenho 

do STPC, incluindo a definição de Indicadores.  

d) Assessoramento à Secretaria de Transportes / DFTRANS, quando 

necessário, (i) na elaboração das exposições de motivos dos 

projetos de lei a serem encaminhados à Câmara Legislativa, (ii) 

no planejamento e na implementação de processos de 

participação comunitária para discussão e validação dos 

instrumentos legais produzidos (quando couberem); 

e) Orientação da Secretaria de Transportes, da DFTRANS e de 

outras organizações envolvidas, para que possam assumir a 

responsabilidade sobre o processo de monitoramento do 

arcabouço legal do STPC. Tal atividade vincula-se à 

necessidade do Governo do Distrito Federal identificar e realizar 

sistematicamente a complementação, o ajuste e a atualização 

de tais instrumentos, a partir de mudanças implantadas no 

Sistema e de adoção de opções tecnológicas inovadoras, 

dentre outros fatores.  

 

3.4 Responsabilidades da Contratada 

No período de validade do Contrato, caberá à Contratada:  

■ Zelar pela qualidade dos serviços prestados e cumprir a 

carga de dedicação e os prazos previstos; 

■ Apresentar os produtos na forma e no conteúdo exigidos; 

■ Nomear um consultor responsável pela coordenação dos 

trabalhos por parte da Contratada; 

■ Solicitar à Contratante as informações e insumos necessários 

ao desenvolvimento dos trabalhos; 

■ Alocar a equipe de consultoria exigida para realização dos 

trabalhos; 
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■ Solicitar o agendamento de reuniões e encontros internos e 

externos ao Governo do Distrito Federal de interesse para o 

trabalho, apontando datas e horários convenientes; 

■ Promover os ajustes e as complementações de conteúdos e 

formatos dos produtos por ela apresentados quando 

solicitadas pela Contratante; 

■ Manter confidencialidade sobre as informações a que tiver 

acesso para a realização dos trabalhos e sobre os seus 

resultados, que somente poderão ser divulgados e 

reproduzidos, total ou parcialmente, com a prévia 

aprovação da contratante. 

■ Apresentar relatórios técnicos mensais, conforme definido no 

item 3.6.  

 

3.5 Responsabilidades da Contratante 

Caberá à Contratante: 

■ Prover as informações e os insumos necessários para 

cumprimento integral dos serviços pela Contratada; 

■ Designar um gestor do Contrato; 

■ Propiciar o acesso da Contratada a pessoas e organismos 

públicos demandados para cumprimento do objeto de 

trabalho; 

■ Constituir e instalar um Grupo de Referência conforme 

descrito neste Termo de Referência; 

■ Prover instalações e equipamentos de informática e de 

comunicação para uso da equipe da Contratada nas 

ocasiões em que os trabalhos forem desenvolvidos na sede 

da Secretaria de Transportes ou da DFTRANS; 

■ Analisar os produtos e relatórios apresentados pela 

contratada, indicar as necessidades de sua revisão e 

complementação e aprová-los, quando for o caso, nos 

prazos estabelecidos no contrato; 

■ Certificar a entrega satisfatória dos produtos contratados; 

■ Autorizar e efetuar os pagamentos devidos à contratada, 

conforme previsto no contrato. 

 

3.6 Produtos a Serem Entregues 

Os produtos relativos à prestação de serviços corresponderão a 12 

(doze) relatórios técnicos mensais, a serem entregues até o 5º. dia útil do mês 

subseqüente, contendo duas partes: 
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■ Parte 1 - Descrição dos serviços prestados no período: 

reuniões e eventos realizados, estudos procedidos, 

informações e insumos coletados; produtos entregues, 

demonstração da carga horária cumprida no mês e a 

equipe de consultores alocada, compreendendo atividades 

realizadas na sede da Contratada e nas instalações da 

Contratante; análise das condições de trabalho 

disponibilizadas – indicação de pontos críticos a dirimir ou 

minimizar que tenham interferido na realização dos trabalhos; 

■ Parte 2 – Apresentação dos produtos técnicos, em sua versão 

final ou preliminar, correspondentes aos instrumentos de 

regulação do STPC/DF resultantes da prestação de serviços 

no mês em referência.  

Os Relatórios Mensais, assim constituídos, deverão ser entregues em 

duas vias, impressas em tamanho A4 e gravadas em arquivo magnético (CD-

Rom), contendo textos, tabelas, gráficos e outras ilustrações, se for o caso  

 

3.7 Prazo de Execução 

A prestação de serviços requerida para a elaboração, revisão e 

atualização dos instrumentos de regulação do transporte público coletivo do 

Distrito Federal, de acordo com o estipulado neste Termo de Referência 

abrangerá o período de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviço correspondente.  

Durante os três meses seguintes ao encerramento do contrato a 

Contratada comprometer-se-á a prestar os esclarecimentos técnicos 

solicitados pela Contratante, tendo em vista o bom andamento da 

implantação dos sistemas construídos e de outras medidas recomendadas, 

como descritos no bojo dos produtos entregues.  

 

3.8 Perfil Exigido da Contratada, Dimensionamento e Dedicação da 

Equipe Técnica 

A empresa consultora deverá demonstrar experiência quanto à 

prestação de serviços de natureza técnica e jurídico-legal no setor de 

transporte público coletivo, em cidades de grande ou médio porte. 

A equipe técnica deverá ser constituída por profissionais com 

formação e experiência comprovadas, compatíveis com os serviços a serem 

prestados, exigindo-se, no mínimo, três consultores seniores, sendo 2 (dois) 

advogados e 1(um) especialista em transporte urbano.  

O consultor coordenador da equipe deverá ter, no mínimo, 10 (dez) 

anos de experiência em trabalhos similares aos descritos neste Termo de 

Referência.  

Independentemente de outras atividades pertinentes ao contrato 

em tela, desenvolvidas pela Contratante em sua sede, dois consultores 

pertencentes à equipe técnica deverão, obrigatoriamente, prestar serviço 
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diretamente em Brasília, na sede da Contratante, por no mínimo 100 

horas/mês cada um deles.  

 

3.9 Pagamento dos Serviços 

O pagamento dos serviços de consultoria será feito mensalmente, 

em 12 parcelas, correspondentes, cada uma delas, a 1/12 do valor total do 

contrato, mediante a entrega e a aceitação dos Relatórios Mensais, 

compostos de duas partes, conforme descrito no Item 3.6 deste Termo de 

Referência.   

 

3.10 Estimativa de Custos 

A tabela a seguir apresenta a estimativa de custos para 

desenvolvimento dos serviços descritos neste Termo de Referência. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este Termo de Referência descreve o conteúdo básico a ser 

considerado para a Licitação e a Contratação, pela Secretaria de Estado de 

Transportes do Distrito Federal, de Serviços Especializados de Consultoria para: 

 

ANÁLISE E MELHORIA ESTRUTURAL E DE SISTEMAS, MÉTODOS E 

PROCESSOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES / DF E DA 

DFTRANS 

 

Tais serviços estão inseridos no escopo do Programa de Transporte 

Urbano do Distrito Federal – PTU/DF – Componente Fortalecimento Institucional.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

1.1 O Programa Brasília Integrada 

O Programa Brasília Integrada estabelece o marco conceitual e as diretrizes 

para a melhoria do transporte urbano do Distrito Federal, orientando assim todas as 

intervenções governamentais nesse sentido. Tem como princípios: 

■ A integração das políticas urbanas e de transporte do Distrito 

Federal; 

■ A priorização do transporte público coletivo e dos modos não 

motorizados de locomoção, em prol do desenvolvimento sustentável 

do Distrito Federal; 

■ A instituição do sistema integrado de transporte; 

■ A melhoria da mobilidade dos cidadãos e a segurança do tráfego, 

incluindo pedestres, ciclistas e motoristas; 

■ A acessibilidade universal; 

■ A adoção de novas tecnologias de transporte coletivo; 

■ A modernização dos sistemas de controle de oferta e de demanda; 

■ A implantação de infra-estrutura de apoio compatível com as 

necessidades da população.  

Visando a melhoria do sistema de transporte e o alcance de níveis 

superiores de qualidade dos serviços e diante do crescimento vertiginoso da 

demanda por tais serviços, o Governo do Distrito Federal desenvolve atualmente um 

conjunto de Projetos estruturantes visando revitalizar e ampliar a malha viária e 

expandir os meios de transporte público coletivo. Aliados a intervenções viárias e à 

renovação da frota, destacam-se dentre esses Projetos:  

 

1.1.1 O Plano Diretor de Transporte Urbano do Distrito Federal e Entorno – PDTU 

Trata—se de instrumento de planejamento estratégico do setor, em 

elaboração a partir de diagnóstico e de pesquisas, que virá embasar o 

desenvolvimento de ações de curto, médio e longo prazos, visando o atendimento à 

demanda de transporte pela população do Distrito Federal.  

 

1.1.2 O Projeto de implantação do Sistema VLT – Veículo Leve sobre Trilhos 

O Sistema terá uma primeira etapa concluída até o ano de 2010, partindo 

do Terminal Asa Sul, cortando a via W3 Sul e chegando próximo à 502 Norte. O trajeto 

completo terá cerca de 20,5 km de extensão e ligará o Aeroporto Internacional 

Juscelino Kubitschek ao terminal da Asa Norte, prevendo-se a sua implantação 

completa até o ano de 2014.  



 

 

 

 

1.1.3 O Projeto de implantação do Sistema VLP – Veículo Leve sobre Pneus 

Por meio de corredores exclusivos, ônibus articulados com capacidade 

para 150 passageiros vão percorrer o Eixo Sul, beneficiando as comunidades do 

Gama, Santa Maria e Setor Park Way, que representam cerca de 11% da população 

do Distrito Federal. Ao longo das BR 060 e 040, no âmbito do DF, o VLP poderá atender 

também às populações residentes no Entorno que se deslocam regularmente para 

esta unidade da Federação.  

 

1.1.4 O Metrô do Distrito Federal  

Já com 42 km de linha, o metrô de Brasília continua em expansão, tendo 

sido inauguradas, recentemente, novas estações em Ceilândia e uma na Asa Sul, 

totalizando 21 estações em operação. Outras três estações estão em obras para 

entrega em 2009. Será ainda ampliado o atendimento a Samambaia e realizada 

extensão até a Asa Norte, totalizando 29 estações disponíveis no sistema.  

 

1.1.5 O Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU  

O Programa de Transporte Urbano do DF tem como objetivo geral 

promover as condições de mobilidade e acessibilidade da população do DF, em 

particular aquela de menor renda, aumentando a integração entre os núcleos 

urbanos do DF. 

As ações propostas visam implantar um novo modelo de operação do 

sistema de transporte público coletivo, que considera a integração dos modos de 

transporte – metrô, ônibus - e privilegia o modo de transporte coletivo. 

Adicionalmente, o Programa contempla ações que beneficiam o tráfego geral e a 

segurança de trânsito, particularmente os modos de transporte não motorizado.  

As ações previstas são de natureza física, operacional e institucional, 

conforme indicado a seguir: 

■ Física – implantação de obras viárias (corredores de ônibus, 

aumento de capacidade viária, melhorias viárias), construção e 

reforma de terminais, implantação de passarelas para pedestres, 

implantação de ciclovias. 

■ Operacional - reorganização da rede de transporte coletivo, 

implantação da integração operacional e tarifária, alterações na 

circulação, medidas operacionais de segurança de trânsito; 

■ Institucional - revisão do marco regulatório, reorganização dos 

órgãos de planejamento e gestão dos transportes, instalação da 

Câmara de Compensação de Receitas e Créditos, aquisição de 

equipamentos e softwares e adoção de novos procedimentos de 

gestão e controle operacional, capacitação das equipes 

envolvidas. 



 

 

 

O prazo de implantação do PTU é de 5 (cinco) anos e o seu orçamento 

monta a US$269,89 milhões, dos quais 65,5% provêm de empréstimo do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e o restante de contrapartida do GDF. 

 

1.2 Os Componentes do Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

O PTU/DF está estruturado em cinco componentes, como indicado: 

 

Componente 1 - Engenharia e administração 

a) Estudos e Projetos de Engenharia - contempla os estudos de viabilidade 

técnica, econômica e ambiental, e os projetos de engenharia das 

obras previstas no Programa; 

b) Administração do Programa – corresponde ao conjunto dos serviços e 

atividades a cargo da UGP – Unidade de Gerenciamento do Programa, 

responsável pela execução da operação. Inclui a contratação dos 

serviços de consultoria de apoio ao gerenciamento do Programa, das 

auditorias contábil-financeira e ambiental do Programa, bem como a 

supervisão ambiental e a comunicação sócio-ambiental. 

 

Componente 2 – Investimentos para a modernização do transporte urbano 

a) Modernização e integração do transporte público coletivo – este 

componente abrange as intervenções e ações que visam melhorar a 

operação e a cobertura do transporte público coletivo, bem como 

viabilizar a implantação de um sistema integrado de transportes. Inclui 

as obras de infra-estrutura viária que permitem  priorizar a operação do 

transporte coletivo, em particular no Eixo Oeste – Ceilândia – 

Taguatinga – Plano Piloto, assim como as obras complementares – 

terminais de integração ônibus-metrô, terminais de ônibus, pontos de 

parada, e melhoramento de vias secundárias e locais; 

b) Melhoria da segurança viária para o transporte motorizado e não-

motorizado – este componente compreende o tratamento de pontos 

críticos de acidentes de trânsito situados em vias urbanas e em 

rodovias, a implantação de passagens para pedestres no Eixo 

Rodoviário, a implantação de passarelas para pedestres em rodovias, e 

a implantação de ciclovias; 

c)   Centro de Controle Operacional e sistema de semáforos – contempla 

a implantação de um Centro de Controle Operacional conectado a 

um sistema de semáforos centralizados e a câmaras, permitindo contar 

com um sistema de monitoramento e regulação do trânsito veicular; 

d) Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público – compreende a 

aquisição de equipamentos de informática destinados a melhorar a 

capacidade de planejamento, gestão e controle operacional por parte 

da DFTRANS e da Secretaria de Transportes; 



 

 

 

e)   Supervisão de obras – a ser contratada pela UGP – Unidade de 

Gerenciamento do Programa - inclui serviços de consultoria 

especializada para garantir o cumprimento dos cronogramas do 

trabalho, dos projetos e das especificações técnicas. 

 

Componente 3 - Fortalecimento Institucional 

Compreende o reforço da capacidade tecnológica, técnica e 

organizacional da Secretaria de Estado de Transportes e da Autarquia Transporte 

Urbano do Distrito Federal – DFTRANS para melhoria da gestão do Sistema de 

Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e o apoio à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no que concerne às questões ambientais 

relacionadas ao Programa e à gestão ambiental dos sistemas de transporte público 

coletivo e sua infra-estrutura. 

 

1.3  O Plano de Fortalecimento Institucional no âmbito do PTU/DF 

Ao concluir pela necessidade e pela urgência de investimentos 

significativos para melhoria das condições do transporte público coletivo de 

passageiros no Distrito Federal, e após definido o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento como agência de financiamento do Programa, o Governo do 

Distrito Federal iniciou, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Transportes e 

da então Secretaria de Estado de Captação de Recursos, a fase de Preparação do 

PTU/DF. Ao longo de diversos meses, diferentes organismos do poder executivo do DF, 

assessorados por consultoria especializada, promoveram estudos, discutiram e 

tomaram decisões estratégicas para definir e detalhar o escopo do Programa. Planos 

e Projetos relativos aos diversos Componentes e Subcomponentes foram produzidos, 

atendendo às diretrizes governamentais e as orientações do agente financiador, de 

forma a permitir que, no início do corrente ano, fosse assinado entre o Governo do 

Distrito Federal e o BID o respectivo Acordo de Empréstimo. Iniciou-se assim a fase de 

Execução do Programa, sob a coordenação de uma Unidade de Gerenciamento – 

UGP, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, tendo como principais 

executores a Secretaria de Estado de Transportes, a autarquia Transporte Urbano do 

Distrito Federal – DFTRANS, o DER – Departamento de Estradas de Rodagem e a 

NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. 

No que concerne ao Componente Fortalecimento Institucional, foi 

realizado um conjunto diversificado de estudos que, após análises e decisões, 

envolvendo as organizações alvo em um processo participativo, culminaram na 

consolidação de um Plano de Fortalecimento Institucional para a Gestão do 

Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.   

 

1.3.1 Estudos Institucionais Prévios 

A configuração e o detalhamento do citado Plano de Fortalecimento 

Institucional foram precedidos por estudos diversos que evidenciaram barreiras e 

carências de natureza institucional inerentes à gestão do transporte no Distrito Federal, 



 

 

 

bem como indicaram, à época em que foram realizados e de forma preliminar, as 

ações necessárias à sua superação, dentre as quais: 

■ Implantação do Projeto de Lei relativo à nova configuração do 

Sistema de Transporte Público Coletivo do DF; 

■ Elaboração, aprovação e implantação dos instrumentos de 

regulação operacional do STPC, de acordo com sua nova 

configuração; 

■ Definição e implantação das competências organizacionais, 

estrutura e regimento interno da Secretaria de Estado de Transportes; 

■ Definição e implantação das competências organizacionais, 

estrutura e regimento interno da DFTRANS; 

■ Implantação, provimento de condições materiais e de recursos 

humanos e capacitação de equipes da Unidade de Gerenciamento 

da Execução do PTU/DF; 

■ Redimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho 

da Secretaria de Estado de Transportes e provimento dos cargos 

comissionados e permanentes, conforme necessidade; 

■ Redimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho 

da DFTRANS e provimento dos cargos comissionados e permanentes, 

conforme necessidade; 

■ Planejamento estratégico da Gestão do Transporte do DF, com 

definição de visão, objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos; 

■ Capacitação Técnica sobre planejamento de transporte público 

coletivo, projetos e infra-estrutura de transporte urbano, fiscalização 

e vistoria de frota, programação operacional, atendimento ao 

usuário e outros temas prioritários para a fase de Regularização do 

transporte no âmbito do PTU/DF; 

■ Reformulação e manualização de processos, procedimentos e 

instrumentos de trabalho; 

■ Concepção e implantação de Sistema de Gestão Administrativa; 

■ Reorganização e reforço das atividades de controle operacional e 

fiscalização – estrutura, processos, procedimentos, equipamentos, 

força de trabalho; 

■ Concepção e implantação de sistema de informação gerencial 

para controle e monitoramento dos resultados operacionais; 

■ Provimento de recursos de infra-estrutura para a gestão do 

transporte – equipamentos e sistemas computacionais, espaço físico, 

mobiliário e outros; 

■ Reformulação e provimento de condições para atendimento e 

informação ao usuário (central, sítio na internet e outros canais); 



 

 

 

■ Revisão, concepção e implantação de mecanismos de 

participação e controle social na gestão do transporte público; 

■ Concepção e implantação de diretrizes e processos de mobilização 

e participação comunitária; 

■ Divulgação do PTU para a população do Distrito Federal; 

■ Preparação gerencial dos delegatários para o processo de transição 

operacional e institucional; 

■ Divulgação das mudanças operacionais no STPC – Fase de 

Regularização – e orientação do usuário. 

Como ações a implementar nas fases de Racionalização e de Integração 

relativas ao Plano de Transição física e operacional do STPC relativas ao PTU/DF, foram 

elencadas: 

■ Revisão do modelo de gestão do transporte público, tendo em vista 

a implantação do sistema integrado; 

■ Revisão da estrutura e das bases organizacionais da Secretaria de 

Estado de Transportes e da DFTRANS; 

■ Revisão da carreira de atividades em transportes urbanos (cargos, 

atribuições, referência salarial, nº. de vagas, perfil, etc.); 

■ Revisão do modelo de controle operacional e fiscalização de forma 

a atender as características do sistema integrado; 

■ Elaboração e implantação do Plano Diretor de Transporte Urbano; 

■ Regulamentação do Sistema de Automação e Controle por meio da 

bilhetagem automática; 

■ Regulamentação da Câmara de Compensação de Receitas e 

Créditos; 

■ Revisão e ajustes na base legal e normativa necessária à 

implantação do Sistema Integrado;  

■ Revisão da regulamentação do Fundo de Transporte. 

Como ação continuada que abrange todo o processo de transição 

operacional e institucional foi elencada:  

■ Elaboração e implementação de Plano de Capacitação 

Continuada – gerencial, técnica e operacional. 

Assim, ficou evidenciada a necessidade de investimento maciço no 

fortalecimento institucional dos organismos diretamente responsáveis pela gestão do 

sistema de transporte do Distrito Federal, quais sejam: Secretaria de Estado de 

Transportes e DFTRANS.  

O Banco Interamericano de Desenvolvimento, tendo identificado a 

fragilidade institucional reinante como fator de risco para a execução das ações 

finalísticas do PTU e para a obtenção dos resultados almejados para o Programa, fixou 

como exigência para concretização do Acordo de Empréstimo o investimento 



 

 

 

prioritário em fortalecimento institucional para a gestão do transporte e a alocação 

de recursos financeiros específicos para tal fim.  

 

1.3.2 A Consolidação do Plano de Fortalecimento Institucional para a Gestão do 

Transporte Público Coletivo no Distrito Federal 

A partir dos estudos e dos indicativos prévios de necessidades por eles 

apontadas, as análises do contexto institucional do setor foram aprofundadas, 

gerando então o documento final de consolidação do Plano de Fortalecimento a ser 

contemplado no âmbito do PTU/DF1.   

O objetivo geral do Plano ficou assim configurado:  

■ Promover melhorias de cunho institucional no campo do 

planejamento, regulação, coordenação, controle operacional e 

avaliação do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 

Federal e prover condições para a atuação eficaz da Secretaria de 

Estado de Transportes e da DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito 

Federal; 

■ Prover condições institucionais necessárias à implantação do 

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, de 

forma a possibilitar o alcance e a sustentação dos resultados 

previstos. 

A definição do escopo das ações de fortalecimento considerou, além das 

necessidades evidenciadas em diagnóstico, o conjunto das funções típicas da gestão 

do transporte, assim como configuradas no Distrito Federal.  

Deste modo, foram consideradas as funções inerentes ao transporte 

público coletivo assumidas pelo poder público enquanto poder concedente e como 

responsável pela coordenação das políticas públicas setoriais e pelo gerenciamento 

da operação do STPC frente aos delegatários. Tais funções foram delimitadas ao 

âmbito de atuação da Secretaria de Estado de Transportes e da DFTRANS, como 

unidade de ação estratégica e como entidade gestora do Sistema, respectivamente, 

sobre as quais recairão os investimentos em fortalecimento institucional do Programa.  

Considerou-se como referência o modelo que classifica os projetos e 

atividades da área de transporte em quatro dimensões, a saber: 

■ Político-institucional 

■ Econômica 

■ Infra-estrutural e 

■ Operacional.   

Considerou-se, ainda, que a atuação dos órgãos componentes do Sistema 

de Transporte, no âmbito das dimensões citadas, ocorre por meio do exercício de 

quatro funções básicas: 

                                                 
1
  O documento final do Plano de Fortalecimento, que inclui os estudos, análises e ações a 

realizar encontra-se à disposição para consulta.  



 

 

 

■ Planejamento 

■ Gestão 

■ Execução 

■ Avaliação. 

No cumprimento de cada uma dessas funções, os órgãos componentes do 

Sistema de Transporte assumem competências específicas que lhes são atribuídas, 

conforme sua natureza e posicionamento no arranjo institucional. Assim, de um modo 

geral, tem-se: 

 

ÓRGÃO FUNÇÕES 

Secretaria 

Planejamento 

Definição da política pública de transporte de passageiros e de 

cargas para o Distrito Federal, em consonância com as políticas de 

desenvolvimento urbano e regional; 

Definição da política tarifária para o transporte público coletivo; 

Fixação de diretrizes, objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos relativos à execução da política de transporte; 

Planejamento integrado do Sistema de Transporte; 

Disposição e captação de recursos e meios para a implementação 

de programas, projetos e atividades relativas aos transportes; 

Organização e estruturação do Sistema de Transporte com ênfase no 

Sistema de Transporte Público Coletivo; 

Regulamentação do Sistema de Transporte; 

Promoção do desenvolvimento institucional e tecnológico do 

Transporte. 

Gestão 

Concessão/permissão da operação do transporte público coletivo; 

Concessão/permissão da operação do transporte público individual –

Táxi, e Moto-Frete; 

Delegação, por meio de concessão ou permissão, da administração, 

manutenção e exploração comercial de terminais de transporte 

público coletivo. 

Avaliação 

Definição de padrões de qualidade e medidas de eficiência, 

eficácia e efetividade para o Sistema de Transporte; 

Estabelecimento de processos e instrumentos de acompanhamento e 

avaliação do sistema de transporte; 

Avaliação global do sistema de transporte do Distrito Federal. 

  



 

 

 

ÓRGÃO FUNÇÕES 

DFTRANS 

Planejamento 

Definição de parâmetros operacionais para o Sistema de Transporte 

Público de Passageiros;  

Programação operacional do STPC; 

Elaboração de projetos de infra-estrutura de apoio ao STPC.  

Gestão  

Supervisão, controle e fiscalização da prestação dos serviços de 

transportes público coletivo; 

Controle e fiscalização dos serviços de transporte privado – 

fretamento; 

Aplicação, na forma da lei, das sanções regulamentares ou 

penalidades para infrações previstas nos regulamentos e códigos 

disciplinares do sistema de transporte público coletivo do Distrito 

Federal; 

Administração tarifária do STPC; 

Gestão das relações entre o Poder Público, concessionários, 

permissionários e usuários; 

Gestão do Sistema de Informação relativo ao Transporte;  

Relacionamento com os usuários do STPC; 

Implantação e monitoramento de projetos de terminais, abrigos, 

sinalização e outros relacionados ao Sistema de Transporte; 

Gestão de contratos relativos à administração de terminais do STPC; 

Gestão da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos; 

Gestão do Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

Gestão do Sistema de Bilhetagem Automática. 

Avaliação  

Monitoramento e avaliação dos serviços do STPC. 

 

Em uma primeira versão as ações de fortalecimento institucional previstas 

abrangiam um conjunto maior de objetivos e de resultados. Na versão final, conforme 

ilustra o quadro a seguir, o Plano limitou-se a 4 (quatro) ações, centradas em objetivos 

afetos à regulação do transporte, ao desenvolvimento organizacional, ao 

planejamento e gestão de recursos humanos, à capacitação de pessoal e à 

aquisição de equipamentos e mobiliário.  



 

 

 

 

Grupos de Ações 
Ações 

Título 

RT  

Regulação do 

Transporte 

Elaboração, revisão e atualização dos instrumentos de 

regulação do transporte público coletivo do Distrito Federal 

DO 

Desenvolvimento 

Organizacional 

Análise e Melhoria Estrutural e de Sistemas, Métodos e Processos 

de Trabalho da ST e da DFTRANS 

GP 

Gestão de Pessoas 
Revisão dos Sistemas de Gestão de Pessoas da ST e da DFTRANS  

CP 

Capacitação de 

Pessoal  

Capacitação gerencial, técnica e administrativa das equipes 

da ST e da DFTRANS 

EM 

Equipamentos e 

Mobiliário 

Aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à ST à 

DFTRANS 

 

 

O quadro a seguir demonstra o cronograma de realização das ações de 

fortalecimento previstas no campo da Regulação do Transporte, do Desenvolvimento 

Organizacional, da Gestão de Pessoas e da Capacitação de Pessoal, cuja execução 

deverá abranger, no máximo, o período de 30 meses, ao longo da fase inicial de 

implementação do PTU/DF.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 A AÇÃO ALVO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

 

2.1 Introdução e Justificativa da Contratação dos Serviços 

Desde que, em janeiro de 2007, uma nova equipe de dirigentes 

assumiu o Governo do Distrito Federal, mudanças significativas foram 

implantadas, de imediato, na estrutura administrativa do poder executivo, 

norteadas pelo enxugamento da máquina, pela diminuição e racionalização 

de gastos e, conseqüentemente, pela redução do número de organizações 

governamentais e do quantitativo de pessoal nelas alocado. As mudanças 

estruturais buscaram orientar-se pelos princípios da gestão por resultados e 

compuseram o chamado ―choque de gestão‖, implantado já no primeiro dia 

do novo governo e nos dias e meses subseqüentes. Dentre elas destacaram-

se:   

■ Decreto 27.591, de 01 de janeiro de 2007 – Estabeleceu a 

estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, 

procedendo à extinção de um número significativo de 

órgãos da administração direta e indireta, à fusão de outros 

e à criação de alguns.  

■ Decreto no. 27.691, de 06 de fevereiro de 2007 – Instituiu o 

Modelo de Gestão por Resultados, tido como um conjunto 

integrado de iniciativas e instrumentos de prospecção, 

formulação, implementação e avaliação dos resultados das 

ações de governo; 

■ Decreto no. 27.728, de 21 de fevereiro de 2007 – 

Regulamentou o Fundo de Melhoria da Gestão Pública – 

PRÓ-GESTÃO, criado pela Lei no. 2.958, de 26/04/2002, 

vinculando-o à Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG;  

■ Decreto no. 27.770, de 12 de março de 2007 – Instituiu a 

estrutura administrativa da Secretaria de Estado de 

Transportes do DF; 

■ Decreto no. 27.660, de 24 de janeiro de 2007 – Aprovou a 

nova estrutura organizacional e as competências da 

DFTRANS, consolidadas em seu Regimento Interno. 

Em 12 de setembro de 2007, a aprovação da Lei 4.011/07, que 

estabelece uma nova configuração para os serviços de transporte público 

coletivo integrantes do Sistema de Transporte do DF, deu início a um novo 

ciclo da regulação do setor. A citada Lei definiu as bases institucionais e 

operacionais para implantação da rede de transporte, tal como preconizada 

pelo Programa de Transporte Urbano – PTU/DF.  

De acordo com o Decreto 27.591, a estrutura administrativa do 

Governo do Distrito Federal ficou assim configurada:  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Já pelo Decreto GDF no. 27.770/07, a Secretaria de Estado de Transportes teve a sua estrutura administrativa assim 

estabelecida:  

 



 

 

 

Por sua vez, o Decreto GDF no. 27.660/07, assim definiu a estrutura organizacional da DFTRANS – Transporte Urbano do 

Distrito Federal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria  
Técnica 

Diretoria  
Operacional 

Diretoria de Tecnologia 
da Informação 

Diretoria 
Administrativa e 

Financeira 

Gerência de 
Programação e 
Monitoramento 

Gerência de 
Planejamento e 

Projetos 

Gerência de Custos 
e Tarifas 

Gerência de 
Vistoria 

Gerência de 
Fiscalização 

Gerência de Apoio 
Operacional 

Gerência de 
Relações com a 
Comunidade e 
Atendimento ao 

Usuário 

Gerência de 
Administração e 

Logística 

Gerência de 
Orçamento e 

Finanças 

Gerência de 
Recursos 
Humanos 

Gerência de 
Sistema de 
Informação 

Gerência de Infra-
Estrutura de 
Tecnologia 

Diretoria Geral 

Gabinete 

Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações 

Assessoria Especial 

Assessoria de 
Comunicação Social 

Ouvidoria 

Junta de Controle 

Serviço Jurídico 



 

 

 

Conforme os estudos institucionais já citados, realizados quando da 

elaboração do PTU /DF, antes de 2007 as estruturas organizacionais  da 

Secretaria de Transportes, enquanto organismo responsável por formular 

políticas e diretrizes para o sistema de transporte do Distrito Federal e da 

DFTRANS, enquanto organismo gestor de tal sistema, remontavam a diversos 

anos atrás e haviam sofrido, ao longo do tempo,  uma série de modificações 

pontuais que as deixaram disformes, fazendo mesmo prevalecer a 

informalidade.  

A configuração organizacional desses dois organismos datada de 

janeiro de 2007 buscou então, a par de outras medidas também 

emergenciais, prover as condições mínimas para retomada da efetiva gestão 

do STPC e para início da implantação do Programa Brasília Integrada e, mais 

especificamente, do PTU/DF, num processo de transição operacional para 

regularização do Sistema. No entanto, é certo que as medidas inovadoras 

previstas para as fases de racionalização e de integração do Sistema já 

exigem mudanças significativas na atual configuração organizacional, tanto 

da ST quanto da DFTRANS, não só das respectivas estruturas administrativas, 

mas também das competências gerais e das atribuições específicas das 

diferentes unidades organizacionais.  

Os estudos institucionais realizados na fase de elaboração do PTU / 

DF apontam, também, a desatualização, a desintegração, a falta de 

racionalização e, em alguns casos, inexistência de sistemas, métodos e 

processos de trabalho relativos às funções da gestão dos transportes e à 

gestão organizacional, na Secretaria de Transportes e na DFTRANS. Na 

Secretaria, dentre outras lacunas, vê-se, por exemplo, que as competências 

relativas à função planejamento do transporte, tais como fixação de diretrizes 

de curto, médio e longo prazos, definições sobre a organização, estruturação 

e regulamentação do STPC e as relações institucionais entre o poder 

concedente e os concessionários, mesmo com algumas medidas tomadas na 

atual gestão, continuam carentes de sistematização. O mesmo ocorre na 

DFTRANS, em relação, por exemplo, às competências de gestão relativas ao 

planejamento operacional, à fiscalização da operação, à administração 

tarifária, ao relacionamento com os usuários e com a comunidade, dentre 

outras funções.  Em ambas as instituições observam-se carências também 

quanto aos procedimentos e instrumentos de gestão interna, que carece de 

racionalização e manualização. 

Entende-se que as necessidades presentes e as futuras, motivadas 

pela nova configuração do sistema de transporte do DF, só poderão ser 

identificadas, com segurança, por meio do monitoramento e a da avaliação 

das condições atuais, nestes e em todos os outros aspectos organizacionais 

reinantes, de forma a identificar e promover as mudanças ou os ajustes 

necessários. 

Assim, justifica-se, no âmbito dos investimentos previstos no 

Componente Fortalecimento Institucional do PTU/DF, a contratação de 

serviços para a análise e melhoria estrutural e dos sistemas, métodos e 



 

 

 

processos de trabalho da Secretaria de Estado de Transportes e da DFTRANS, 

objeto deste Termo de Referência. 

 

2.2 Objetivo da Ação 

Dotar a ST e a DFTRANS de estrutura organizacional e de sistemas, 

métodos e processos finalísticos e de gestão interna, capazes de promover a 

eficiência na atuação dessas entidades, de contribuir com a eficácia e a 

efetividade no cumprimento de sua missão e objetivos e de favorecer a 

implementação do Programa Brasília Integrada. 

 

2.3 Beneficiários da Ação 

Serão beneficiários diretos desta ação os usuários do STPC e a 

população do Distrito Federal como um todo,, pela melhoria da eficiência das 

estruturas, sistemas, métodos e processos ligados às atividades-fim da ST e da 

DFTRANS. Os gestores, equipes e funcionários dessas organizações beneficiar-

se-ão também da introdução de inovações e melhorias e da racionalização 

de estruturas, sistemas, métodos e processos ligados às atividades de gestão 

interna. 

 

2.4 Resultados Esperados da Ação 

Esperam-se como resultados desta ação que a estrutura 

organizacional, os sistemas, os métodos e os processos de trabalho da ST e da 

DFTRANS, por sua segurança, agilidade, transparência, desburocratização e 

economicidade, favoreçam a qualidade dos serviços de transporte público 

coletivo oferecido à população, bem como propiciem formas adequadas de 

participação da comunidade na gestão dos transportes. 



 

 

 

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

3.1 Objeto da Prestação dos Serviços 

A prestação dos serviços a serem contratados tem por objeto: 

■ a análise das atuais estruturas organizacionais da Secretaria 

de Transportes e da DFTRANS, à luz da configuração do 

sistema de transporte do Distrito Federal e das inovações 

resultantes do Programa Brasília Integrada e, em especial, do 

PTU/DF, e o redesenho dessas estruturas, a partir das 

competências demandadas de tais organizações e das 

atribuições requeridas de suas unidades administrativas; 

■ a análise, a definição de prioridades e a racionalização de 

sistemas, métodos e processos finalísticos e de gestão interna, 

com base nos princípios de segurança, agilidade, 

simplificação, transparência e objetividade, refazendo ou 

criando e manualizando seus fluxos, procedimentos e 

instrumentos, com ampla utilização das tecnologias da 

informação e comunicação. 

 

3.2 Princípios Metodológicos e Escopo dos Trabalhos 

A análise e melhoria estrutural e de sistemas, métodos e processos 

da Secretaria de Transportes e da DFTRANS, objeto deste Termo de Referência, 

deverá observar os seguintes pressupostos: 

■ As propostas geradas deverão considerar e se mostrar 

coerentes com as políticas, diretrizes e programas de gestão 

e organização do Governo do Distrito Federal; 

■ A gestão do contrato e a coordenação dos trabalhos 

estarão a cargo da Secretaria de Estado de Transportes, 

funções para as quais designará um dirigente ou técnico de 

seus quadros; 

■ Caberá à DFTRANS a co-gestão do contrato e a 

coordenação compartilhada dos trabalhos, em parceria 

com a Secretaria de Estado de Transportes, funções para as 

quais também designará um dirigente ou técnico de seus 

quadros; 

■ Farão parte do Grupo de Referência, representantes das 

diversas diretorias e gerências da ST e da DFTRANS, sendo 

indispensável a participação das áreas de planejamento e 

controle organizacional e operacional de transporte, 

participação comunitária e comunicação com o usuário, 

administrativo-financeira e tecnologia da informação, bem 

como de outras áreas cuja contribuição seja julgada 



 

 

 

necessária, pelo gestor e co-gestor do Projeto. Nas etapas de 

análise dos sistemas, métodos e processos deverão ser 

envolvidos seus principais clientes; 

■ Será co-partícipe dos trabalhos, em parceria com a 

Secretaria de Transportes e a DFTRANS, a Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão, que poderá designar um 

representante para participar do Grupo de Referência; 

■ Caberá ao Grupo de Referência discutir, analisar, contribuir e 

validar paulatinamente os conteúdos e instrumentos 

produzidos pela Contratada, acompanhando todo o 

processo de trabalho desenvolvido; 

■ A análise e a melhoria estrutural e de sistemas, métodos e 

processos da ST e da DFTRANS considerarão as diretrizes 

estratégicas do Governo do Distrito Federal, os modelos 

teóricos e as melhores práticas em gestão e desenvolvimento 

organizacional na administração pública, a legislação 

pertinente e outros elementos que possam contribuir com a 

qualidade e adequação do produto contratado. 

 

3.3 Natureza e Etapas do Trabalho 

O trabalho a ser contratado é de natureza técnica especializada, 

com base nas áreas de organização, sistemas e métodos e de tecnologia da 

informação, e compreenderá as seguintes etapas: 

 

3.3.1 ETAPA 1 - Análise estrutural da Secretaria e da DFTRANS 

Nesta etapa será examinada a estrutura de cada uma das 

organizações, devendo ser observados: 

■ os critérios de departamentalização utilizados e as unidades 

administrativas existentes; 

■ as competências de cada unidade administrativa; 

■ as relações de subordinação, coordenação e controle; 

■ os níveis de centralização/descentralização de autoridade e  

responsabilidade; 

■ os fluxos de informação e comunicação; 

■ a compatibilidade da estrutura com a missão, objetivos, 

funções primordiais e outras definições estratégicas da 

organização; 

■ a compatibilidade da estrutura com as características e 

necessidades do Programa Brasília Integrada e das etapas 

de regularização, racionalização e integração do PTU / DF. 



 

 

 

A análise procedida fundamentará um parecer técnico sobre a 

estrutura existente e as correspondentes atribuições das unidades 

administrativas da Secretaria e da DFTRANS, apontando vantagens, 

desvantagens, lacunas, superposições, adequações, inadequações, pontos 

críticos etc, de modo a retratar com detalhes a atual situação da 

organização, no que se refere a seu desenho estrutural. 

 

3.3.2 ETAPA 2 - Proposta de melhoria da estrutura organizacional da 

Secretaria e da DFTRANS 

Com base no parecer técnico, serão apresentadas alternativas de 

melhoria da estrutura, a partir das competências organizacionais e das 

atribuições das unidades administrativas de cada uma das organizações. Estas 

alternativas poderão propor ajustes, aperfeiçoamentos, criação e/ou extinção 

de unidades ou mesmo apresentar um novo desenho organizacional que 

represente mudança geral em relação à atual situação.  

As propostas serão discutidas no âmbito das respectivas 

organizações e em conjunto com as duas, de forma a considerar as inter 

relações e a integração exigida entre elas. Caberá às organizações alvo, por 

seus dirigentes, solicitar ajustes e, após procedidos, aprovar as mudanças 

requeridas, após o que a Contratada passará à reformulação dos respectivos 

Regimentos Internos e à sua discussão e apreciação, como no caso anterior.  

 

3.3.3 ETAPA 3 - Levantamento preliminar dos principais sistemas, métodos 

e processos da Secretaria e da DFTRANS 

Nesta etapa serão relacionados os sistemas, métodos e processos 

finalísticos e de gestão interna da Secretaria de Transportes e da DFTRANS e 

identificados aqueles que deverão ser alvo dos trabalhos de melhoria previstos 

neste Termo de Referência, em razão de sua relevância para o sistema de 

transporte coletivo do Distrito Federal e/ou de seu estado crítico e repercussão 

sobre os resultados organizacionais.  

 

3.3.4 ETAPA 4 - Análise dos sistemas, métodos e processos da Secretaria e 

da DFTRANS considerados prioritários  

Identificados os sistemas, métodos e processos prioritários, serão eles 

alvo de análise detalhada em relação a variáveis como: documentação 

existente, volume de trabalho, recursos utilizados, tempos de execução, custos 

envolvidos, fluxos estabelecidos, fatores críticos de sucesso e pontos-chaves, 

tecnologia da informação utilizada e outros aspectos relevantes. Esta análise 

será registrada por meio de instrumentos próprios e consolidada em relatório 

técnico detalhado. 

 



 

 

 

3.3.5 ETAPA 5 - Redesenho dos sistemas, métodos e processos da 

Secretaria e da DFTRANS considerados prioritários 

Nesta etapa do trabalho, serão propostos novos desenhos dos 

sistemas, métodos e processos estudados, com base na análise realizada e no 

estabelecimento de novos indicadores e pontos de controle que garantam a 

melhoria de sua qualidade e seu adequado gerenciamento. Os novos 

desenhos serão submetidos à apreciação do Grupo de Referência e, 

procedidos aos ajustes necessários, à aprovação e dos decisores das 

organizações.  

 

3.3.6 ETAPA 6 - Normatização dos novos desenhos dos sistemas, métodos 

e processos estudados 

Aprovados os redesenhos propostos, respectivamente, para as duas 

organizações abrangidas, serão eles normatizados, sendo fixados os novos 

procedimentos, critérios, padrões, indicadores para gerenciamento e 

instrumentos, sendo então elaborados os respectivos Manuais para uso em 

meio impresso e eletrônico. 

 

3.3.7 ETAPA 7 - Implantação dos sistemas, métodos e processos 

redesenhados 

Na etapa da implantação relativa à Secretaria e à DFTRANS, 

caberá à contratada: 

■ Planejar e executar ações junto às equipes das unidades 

organizacionais envolvidas e de âmbito global nas 

organizações alvo, para divulgação e para entendimento 

dos sistemas, métodos e processos redesenhados, bem como 

capacitar as equipes/pessoas diretamente envolvidas para 

implantação das mudanças requeridas, a partir das novas 

normas e manuais operativos; 

■ Proceder ao teste do novo desenho, comparando-o com os 

sistemas, métodos e processos em vigor; 

■ Realizar as correções e adaptações necessárias;  

■ Planejar e programar a implantação e o funcionamento 

definitivo dos novos sistemas, métodos e processos.   

 

3.3.8 ETAPA 8 - Monitoramento e avaliação da implementação dos novos 

sistemas, métodos e processos 

Esta etapa abrangerá, no âmbito da Secretaria e da DFTRANS: 

■ A análise da adequação dos novos sistemas, métodos e 

processos às realidades das organizações e proposição de 

ajustes, se for o caso; 



 

 

 

■ A elaboração de recomendações para a manutenção e 

revisão dos sistemas, métodos e processos implantados. 

As ações de monitoramento e avaliação referentes a esta Etapa 8  

serão relativas aos sistemas métodos e processos que forem implantados pela 

Secretaria e pela DFTRANS durante o período de vigência do contrato de 

prestação de serviços de consultoria objeto deste Termo de Referência,  Tais 

ações cessarão ao término do período do contrato, estejam ou não 

implantadas as proposições feitas. 

Ressalte-se que as ações referentes a cada uma das Etapas de 

trabalho (de 1 a 8) deverão abranger, de forma específica, cada uma das 

organizações citadas, quais sejam, a Secretaria de Estado de Transportes e a 

autarquia Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, consideradas, de 

per si, em suas características, competências, estruturas e processos de 

trabalho. Tais ações deverão, portanto, resultar em inovações quanto a 

sistemas, métodos e processos de trabalho próprios a cada organização. 

Entretanto, a contratação em bloco de serviços de consultoria relativos ao 

objeto deste Termo de Referência para ambas as entidades indica, com 

ênfase, a necessidade de integração e de coerência de princípios e diretrizes 

entre os sistemas propostos, tendo em vista as relações hierárquicas e 

funcionais existentes entre a  ST e a DFTRANS,  as respectivas finalidades e 

competências organizacionais (voltadas para a gestão do transporte no 

Distrito Federal) e as políticas globais de cunho organizacional adotadas pela 

administração pública do Distrito Federal.   

 

3.4 Responsabilidades da Contratada 

No período de vigência do Contrato e de acordo com cronograma 

estabelecido, caberá à Contratada:  

■ Nomear um consultor responsável pela coordenação dos 

trabalhos por parte da Contratada; 

■ Alocar a equipe de consultoria exigida para realização dos 

trabalhos; 

■ Obter junto à Contratante as informações e insumos 

necessários ao desenvolvimento dos trabalhos; 

■ Solicitar o agendamento de reuniões e encontros internos e 

externos ao Governo do Distrito Federal de interesse para o 

trabalho, apontando datas e horários convenientes; 

■ Zelar pela qualidade dos serviços prestados e cumprir a 

carga de dedicação e os prazos previstos; 

■ Apresentar os produtos na forma e no conteúdo exigidos; 

■ Promover os ajustes e as complementações de conteúdos e 

formatos dos produtos por ela apresentados quando 

solicitadas pela Contratante; 



 

 

 

■ Manter confidencialidade sobre as informações a que tiver 

acesso para a realização dos trabalhos e sobre os seus 

resultados, que somente poderão ser divulgados e 

reproduzidos, total ou parcialmente, com a prévia 

aprovação da Contratante; 

■ Apresentar relatórios técnicos mensais, conforme definido no 

item 3.6 deste Termo de Referência.  

 

3.5 Responsabilidades da Contratante 

Caberá à Contratante: 

■ Designar um gestor do Contrato; 

■ Constituir e instalar o Grupo de Referência conforme descrito 

no item 3.2; 

■ Prover as informações e os insumos necessários para 

cumprimento integral dos serviços pela Contratada; 

■ Propiciar o acesso da Contratada a pessoas e organismos 

públicos demandados para cumprimento do objeto de 

trabalho; 

■ Prover instalações e equipamentos de informática e de 

comunicação para uso da equipe da Contratada nas 

ocasiões em que os trabalhos forem desenvolvidos na sede 

da Secretaria de Transportes ou da DFTRANS; 

■ Analisar os produtos e relatórios apresentados pela 

contratada, indicar as necessidades de sua revisão e 

complementação e aprová-los, quando for o caso, nos 

prazos estabelecidos no contrato; 

■ Certificar a entrega satisfatória dos produtos contratados; 

■ Autorizar e efetuar os pagamentos devidos à contratada, 

conforme previsto no contrato. 

 

3.6 Produtos a Serem Entregues 

Consideram-se produtos dos serviços a serem contratados com 

base no presente Termo de Referência: 

 

A – PLANO DE TRABALHO 

Documento técnico a ser entregue em até 20 dias úteis contados a 

partir da emissão da respectiva ordem de serviço e efetivo início do prazo de 

vigência do contrato, contendo o detalhamento dos objetivos, dos resultados, 

das atividades e eventos pertinentes a cada etapa de trabalho, bem como o 



 

 

 

cronograma físico-financeiro correspondente e a descrição dos princípios e 

diretrizes relativas à metodologia a ser adotada.  

 

B – RELATÓRIOS DE ANDAMENTO 

PRODUTOS PRAZOS 

RA 01 Abrangendo o 1º, o 2º e o 3º Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil  

do 4º. Mês de vigência do Contrato 

RA 02 Abrangendo o 4º, o 5º e o 6º Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil 

do 7º Mês de vigência do Contrato 

RA 03 Abrangendo o 7º, o 8º e o 9º Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil  

do 10º Mês de vigência do Contrato 

RA 04 Abrangendo o 10º, o 11º e 12º Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil  

do 13º Mês de vigência do Contrato 

RA 05 Abrangendo o 13º, o 14º e o 15º Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil  

do 16º Mês de vigência do Contrato 

RA 06 Abrangendo o 16º, o 17º e o 18º Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil  

do 19º Mês de vigência do Contrato 

RA 07 Abrangendo o 19º e o 20º Mês de atividades, a ser entregue até cinco dias  

antes  do término da vigência do Contrato. 

Os Relatórios de andamento dos serviços compreenderão: (i) a 

descrição de reuniões e eventos realizados, estudos procedidos, informações e 

insumos coletados; produtos entregues;; (ii) a especificação da equipe de 

consultores alocada e a carga horária cumprida no mês, compreendendo 

atividades realizadas na sede da Contratada e nas instalações da 

Contratante; (iii) análise das condições de trabalho e indicação de pontos 

críticos a dirimir ou a minimizar para a realização adequada das atividades; 

(iv) as etapas e atividades previstas para realização no período subseqüente.  

 



 

 

 

C – RELATÓRIOS TÉCNICOS 

PRODUTOS PRAZOS 

RT 01 Abrangendo os conteúdos relativos aos meses de 1 a 5  de vigência do  

Contrato, a ser entregue até o 10º. Dia útil do mês subseqüente.  

RT 02 Abrangendo os conteúdos relativos aos meses de 6 a 10 de vigência do  

Contrato, a ser entregue até o 10º. Dia útil do mês subseqüente. 

RT 03 Abrangendo os conteúdos relativos aos meses de 11 a 15 de vigência do  

Contrato, a ser entregue até o 10º. Dia útil do mês subseqüente. 

RT FINAL Contendo os conteúdos relativos aos meses de 16 a 20 de vigência do  

contrato, e consolidando os conteúdos dos Relatórios Técnicos  

anteriores e acrescentando conclusões e recomendações gerais relativas  

aos temas dos serviços prestados. 

A ser entregue até cinco dias antes  do término da vigência do Contrato. 

 

Os Relatórios Técnicos e o Relatório Final deverão conter as Minutas 

dos Regimentos Internos da ST e da DFTRANS, os Manuais de Procedimentos 

dos sistemas, métodos e processos redesenhados, em suas versões preliminar e 

final, para uso em meio impresso e eletrônico, além de outros conteúdos 

técnicos pertinentes ao objeto da prestação de serviços.   

O Plano de Trabalho, os Relatórios de Andamento e os Relatórios 

Técnicos correspondentes aos produtos da prestação de serviços deverão ser 

entregues em duas vias, impressas em tamanho A4 e gravados em arquivo 

magnético (CD-Rom), contendo textos, tabelas, gráficos e outras ilustrações, 

se for o caso.  

 

3.7 Prazo de Execução 

A prestação dos serviços referentes à análise e melhoria estrutural e 

de sistemas, métodos e processos prioritários da ST e da DFTRANS, de acordo 

com o estipulado neste Termo de Referência, abrangerá o período de 20 

(vinte) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço 

correspondente.  

Durante os três meses seguintes ao encerramento do contrato a 

Contratada comprometer-se-á a prestar os esclarecimentos técnicos 

solicitados pela Contratante, tendo em vista o bom andamento da 

implantação dos sistemas construídos e de outras medidas recomendadas, 

como descritos no bojo dos produtos entregues.  

 

3.8 Perfil Exigido da Contratada, Dimensionamento e Dedicação da 

Equipe Técnica 

A empresa consultora deverá demonstrar experiência mínima de 8 

(oito) anos na prestação de serviços referentes à implantação ou revisão de 

Estrutura Organizacional e implantação e redesenho de sistemas, métodos e 



 

 

 

processos, incluindo projetos dessa natureza em organizações da 

administração pública direta ou indireta.  

A equipe técnica deverá ser constituída por profissionais com 

formação e experiência comprovadas, compatíveis com os serviços a serem 

prestados, exigindo-se, no mínimo, três consultores seniores, com pós-

graduação na área de sistemas, métodos e processos e um deles com 

experiência relacionada à tecnologia da informação. 

O consultor coordenador da equipe deverá ter, no mínimo, 08 anos 

de experiência em trabalhos similares aos descritos neste Termo de Referência.  

 

3.9 Pagamento dos Serviços 

O pagamento dos serviços contratados será feito em parcelas, 

como descrito a seguir: 

 

Parcelas Produto Prazo 

1ª. parcela Plano de Trabalho 20º. Dia útil do prazo de vigência do 

contrato 

2ª. parcela Relatório de Andamento 01 Início do 4º. Mês do prazo de vigência do 

contrato 

3ª. parcela Relatório Técnico 01 Início do 6º. Mês do prazo de vigência do 

contrato 

4ª. parcela Relatório de Andamento 03 Início do 10º. Mês do prazo de vigência do 

contrato 

4ª. parcela Relatório Técnico 02 Início do 11º. Mês do prazo de vigência do 

contrato 

5ª. parcela Relatório de Andamento 04 Início do 13º. Mês do prazo de vigência do 

contrato 

6ª. parcela Relatório de Andamento 05 e 

Relatório Técnico 03 

Início do 16º. Mês do prazo de vigência do 

contrato 

7ª. parcela Relatório de Andamento 06  Início do 19º. Mês do prazo de vigência do 

contrato 

8ª. parcela Relatório de Andamento 07 e 

Relatório Técnico Final 

Até o 20º. Dia após o Encerramento do 

contrato.  

 

A liberação da 4ª. parcela mediante apresentação do Relatório de 

Andamento 3 estará condicionada à entrega anterior do Relatório de 

Andamento 2, na data a ele correspondente.  

 

3.10 Estimativa de Custos 

A tabela a seguir apresenta a estimativa de custos para 

desenvolvimento dos serviços descritos neste Termo de Referência.
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APRESENTAÇÃO 

 

Este Termo de Referência descreve o conteúdo básico a ser considerado 

para a Licitação e a Contratação, pela Secretaria de Estado de Transportes do 

Distrito Federal, de Serviços Especializados de Consultoria para: 

 

REVISÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE TRANSPORTES E DA DFTRANS/DF 

 

Tais serviços estão inseridos no escopo do Programa de Transporte 

Urbano do Distrito Federal – PTU/DF – Componente Fortalecimento Institucional.  
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

1.1 O Programa Brasília Integrada 

O Programa Brasília Integrada estabelece o marco conceitual e as diretrizes 

para a melhoria do transporte urbano do Distrito Federal, orientando assim todas as 

intervenções governamentais nesse sentido. Tem como princípios: 

■ A integração das políticas urbanas e de transporte do Distrito 

Federal; 

■ A priorização do transporte público coletivo e dos modos não 

motorizados de locomoção, em prol do desenvolvimento sustentável 

do Distrito Federal; 

■ A instituição do sistema integrado de transporte; 

■ A melhoria da mobilidade dos cidadãos e a segurança do tráfego, 

incluindo pedestres, ciclistas e motoristas; 

■ A acessibilidade universal; 

■ A adoção de novas tecnologias de transporte coletivo; 

■ A modernização dos sistemas de controle de oferta e de demanda; 

■ A implantação de infra-estrutura de apoio compatível com as 

necessidades da população.  

Visando a melhoria do sistema de transporte e o alcance de níveis 

superiores de qualidade dos serviços e diante do crescimento vertiginoso da 

demanda por tais serviços, o Governo do Distrito Federal desenvolve atualmente um 

conjunto de Projetos estruturantes visando revitalizar e ampliar a malha viária e 

expandir os meios de transporte público coletivo. Aliados a intervenções viárias e à 

renovação da frota, destacam-se dentre esses Projetos:  

 

1.1.1 O Plano Diretor de Transporte Urbano do Distrito Federal e Entorno – PDTU 

Trata—se de instrumento de planejamento estratégico do setor, em 

elaboração a partir de diagnóstico e de pesquisas, que virá embasar o 

desenvolvimento de ações de curto, médio e longo prazos, visando o atendimento à 

demanda de transporte pela população do Distrito Federal.  

 

1.1.2 O Projeto de implantação do Sistema VLT – Veículo Leve sobre Trilhos 

O Sistema terá uma primeira etapa concluída até o ano de 2010, partindo 

do Terminal Asa Sul, cortando a via W3 Sul e chegando próximo à 502 Norte. O trajeto 

completo terá cerca de 20,5 km de extensão e ligará o Aeroporto Internacional 

Juscelino Kubitschek ao terminal da Asa Norte, prevendo-se a sua implantação 

completa até o ano de 2014.  
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1.1.3 O Projeto de implantação do Sistema VLP – Veículo Leve sobre Pneus 

Por meio de corredores exclusivos, ônibus articulados com capacidade 

para 150 passageiros vão percorrer o Eixo Sul, beneficiando as comunidades do 

Gama, Santa Maria e Setor Park Way, que representam cerca de 11% da população 

do Distrito Federal. Ao longo das BR 060 e 040, no âmbito do DF, o VLP poderá atender 

também às populações residentes no Entorno que se deslocam regularmente para 

esta unidade da Federação.  

 

1.1.4 O Metrô do Distrito Federal  

Já com 42 km de linha, o metrô de Brasília continua em expansão, tendo 

sido inauguradas, recentemente, novas estações em Ceilândia e uma na Asa Sul, 

totalizando 21 estações em operação. Outras três estações estão em obras para 

entrega em 2009. Será ainda ampliado o atendimento a Samambaia e realizada 

extensão até a Asa Norte, totalizando 29 estações disponíveis no sistema.  

 

1.1.5 O Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU  

O Programa de Transporte Urbano do DF tem como objetivo geral 

promover as condições de mobilidade e acessibilidade da população do DF, em 

particular aquela de menor renda, aumentando a integração entre os núcleos 

urbanos do DF. 

As ações propostas visam implantar um novo modelo de operação do 

sistema de transporte público coletivo, que considera a integração dos modos de 

transporte – metrô, ônibus - e privilegia o modo de transporte coletivo. 

Adicionalmente, o Programa contempla ações que beneficiam o tráfego geral e a 

segurança de trânsito, particularmente os modos de transporte não motorizado.  

As ações previstas são de natureza física, operacional e institucional, 

conforme indicado a seguir: 

■ Física – implantação de obras viárias (corredores de ônibus, 

aumento de capacidade viária, melhorias viárias), construção e 

reforma de terminais, implantação de passarelas para pedestres, 

implantação de ciclovias. 

■ Operacional - reorganização da rede de transporte coletivo, 

implantação da integração operacional e tarifária, alterações na 

circulação, medidas operacionais de segurança de trânsito; 

■ Institucional - revisão do marco regulatório, reorganização dos 

órgãos de planejamento e gestão dos transportes, instalação da 

Câmara de Compensação de Receitas e Créditos, aquisição de 

equipamentos e softwares e adoção de novos procedimentos de 

gestão e controle operacional, capacitação das equipes 

envolvidas. 

O prazo de implantação do PTU é de 5 (cinco) anos e o seu orçamento 

monta a US$269,89 milhões, dos quais 65,5% provêm de empréstimo do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e o restante de contrapartida do GDF. 
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1.2 Os Componentes do Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

O PTU/DF está estruturado em cinco componentes, como indicado: 

Componente 1 - Engenharia e administração 

a) Estudos e Projetos de Engenharia - contempla os estudos de viabilidade 

técnica, econômica e ambiental, e os projetos de engenharia das 

obras previstas no Programa; 

b) Administração do Programa – corresponde ao conjunto dos serviços e 

atividades a cargo da UGP – Unidade de Gerenciamento do Programa, 

responsável pela execução da operação. Inclui a contratação dos 

serviços de consultoria de apoio ao gerenciamento do Programa, das 

auditorias contábil-financeira e ambiental do Programa, bem como a 

supervisão ambiental e a comunicação sócio-ambiental. 

 

Componente 2 – Investimentos para a modernização do transporte urbano 

a) Modernização e integração do transporte público coletivo – este 

componente abrange as intervenções e ações que visam melhorar a 

operação e a cobertura do transporte público coletivo, bem como 

viabilizar a implantação de um sistema integrado de transportes. Inclui 

as obras de infra-estrutura viária que permitem  priorizar a operação do 

transporte coletivo, em particular no Eixo Oeste – Ceilândia – 

Taguatinga – Plano Piloto, assim como as obras complementares – 

terminais de integração ônibus-metrô, terminais de ônibus, pontos de 

parada, e melhoramento de vias secundárias e locais; 

b) Melhoria da segurança viária para o transporte motorizado e não-

motorizado – este componente compreende o tratamento de pontos 

críticos de acidentes de trânsito situados em vias urbanas e em 

rodovias, a implantação de passagens para pedestres no Eixo 

Rodoviário, a implantação de passarelas para pedestres em rodovias, e 

a implantação de ciclovias; 

c)   Centro de Controle Operacional e sistema de semáforos – contempla 

a implantação de um Centro de Controle Operacional conectado a 

um sistema de semáforos centralizados e a câmaras, permitindo contar 

com um sistema de monitoramento e regulação do trânsito veicular; 

d) Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público – compreende a 

aquisição de equipamentos de informática destinados a melhorar a 

capacidade de planejamento, gestão e controle operacional por parte 

da DFTRANS e da Secretaria de Transportes; 

e)   Supervisão de obras – a ser contratada pela UGP – Unidade de 

Gerenciamento do Programa - inclui serviços de consultoria 

especializada para garantir o cumprimento dos cronogramas do 

trabalho, dos projetos e das especificações técnicas. 

 



 
 

 

7 

Componente 3 - Fortalecimento Institucional 

Compreende o reforço da capacidade tecnológica, técnica e 

organizacional da Secretaria de Estado de Transportes e da Autarquia Transporte 

Urbano do Distrito Federal – DFTRANS para melhoria da gestão do Sistema de 

Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e o apoio à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no que concerne às questões ambientais 

relacionadas ao Programa e à gestão ambiental dos sistemas de transporte público 

coletivo e sua infra-estrutura. 

 

1.3  O Plano de Fortalecimento Institucional no âmbito do PTU/DF 

Ao concluir pela necessidade e pela urgência de investimentos 

significativos para melhoria das condições do transporte público coletivo de 

passageiros no Distrito Federal, e após definido o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento como agência de financiamento do Programa, o Governo do 

Distrito Federal iniciou, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Transportes e 

da então Secretaria de Estado de Captação de Recursos, a fase de Preparação do 

PTU/DF. Ao longo de diversos meses, diferentes organismos do poder executivo do DF, 

assessorados por consultoria especializada, promoveram estudos, discutiram e 

tomaram decisões estratégicas para definir e detalhar o escopo do Programa. Planos 

e Projetos relativos aos diversos Componentes e Subcomponentes foram produzidos, 

atendendo às diretrizes governamentais e as orientações do agente financiador, de 

forma a permitir que, no início do corrente ano, fosse assinado entre o Governo do 

Distrito Federal e o BID o respectivo Acordo de Empréstimo. Iniciou-se assim a fase de 

Execução do Programa, sob a coordenação de uma Unidade de Gerenciamento – 

UGP, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, tendo como principais 

executores a Secretaria de Estado de Transportes, a autarquia Transporte Urbano do 

Distrito Federal – DFTRANS, o DER – Departamento de Estradas de Rodagem e a 

NOVACAP – Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. 

No que concerne ao Componente Fortalecimento Institucional, foi 

realizado um conjunto diversificado de estudos que, após análises e decisões, 

envolvendo as organizações alvo em um processo participativo, culminaram na 

consolidação de um Plano de Fortalecimento Institucional para a Gestão do 

Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.   

 

1.3.1 1.3.1 Estudos Institucionais Prévios 

A configuração e o detalhamento do citado Plano de Fortalecimento 

Institucional foram precedidos por estudos diversos que evidenciaram barreiras e 

carências de natureza institucional inerentes à gestão do transporte no Distrito Federal, 

bem como indicaram, à época em que foram realizados e de forma preliminar, as 

ações necessárias à sua superação, dentre as quais: 

■ Implantação do Projeto de Lei relativo à nova configuração do 

Sistema de Transporte Público Coletivo do DF; 
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■ Elaboração, aprovação e implantação dos instrumentos de 

regulação operacional do STPC, de acordo com sua nova 

configuração; 

■ Definição e implantação das competências organizacionais, 

estrutura e regimento interno da Secretaria de Estado de Transportes; 

■ Definição e implantação das competências organizacionais, 

estrutura e regimento interno da DFTRANS; 

■ Implantação, provimento de condições materiais e de recursos 

humanos e capacitação de equipes da Unidade de Gerenciamento 

da Execução do PTU/DF; 

■ Redimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho 

da Secretaria de Estado de Transportes e provimento dos cargos 

comissionados e permanentes, conforme necessidade; 

■ Redimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho 

da DFTRANS e provimento dos cargos comissionados e permanentes, 

conforme necessidade; 

■ Planejamento estratégico da Gestão do Transporte do DF, com 

definição de visão, objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos; 

■ Capacitação Técnica sobre planejamento de transporte público 

coletivo, projetos e infra-estrutura de transporte urbano, fiscalização 

e vistoria de frota, programação operacional, atendimento ao 

usuário e outros temas prioritários para a fase de Regularização do 

transporte no âmbito do PTU/DF; 

■ Reformulação e manualização de processos, procedimentos e 

instrumentos de trabalho; 

■ Concepção e implantação de Sistema de Gestão Administrativa; 

■ Reorganização e reforço das atividades de controle operacional e 

fiscalização – estrutura, processos, procedimentos, equipamentos, 

força de trabalho; 

■ Concepção e implantação de sistema de informação gerencial 

para controle e monitoramento dos resultados operacionais; 

■ Provimento de recursos de infra-estrutura para a gestão do 

transporte – equipamentos e sistemas computacionais, espaço físico, 

mobiliário e outros; 

■ Reformulação e provimento de condições para atendimento e 

informação ao usuário (central, sítio na internet e outros canais); 

■ Revisão, concepção e implantação de mecanismos de 

participação e controle social na gestão do transporte público; 

■ Concepção e implantação de diretrizes e processos de mobilização 

e participação comunitária; 
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■ Divulgação do PTU para a população do Distrito Federal; 

■ Preparação gerencial dos delegatários para o processo de transição 

operacional e institucional; 

■ Divulgação das mudanças operacionais no STPC – Fase de 

Regularização – e orientação do usuário. 

Como ações a implementar nas fases de Racionalização e de Integração 

relativas ao Plano de Transição física e operacional do STPC relativas ao PTU/DF, foram 

elencadas: 

■ Revisão do modelo de gestão do transporte público, tendo em vista 

a implantação do sistema integrado; 

■ Revisão da estrutura e das bases organizacionais da Secretaria de 

Estado de Transportes e da DFTRANS; 

■ Revisão da carreira de atividades em transportes urbanos (cargos, 

atribuições, referência salarial, nº. de vagas, perfil, etc.); 

■ Revisão do modelo de controle operacional e fiscalização de forma 

a atender as características do sistema integrado; 

■ Elaboração e implantação do Plano Diretor de Transporte Urbano; 

■ Regulamentação do Sistema de Automação e Controle por meio da 

bilhetagem automática; 

■ Regulamentação da Câmara de Compensação de Receitas e 

Créditos; 

■ Revisão e ajustes na base legal e normativa necessária à 

implantação do Sistema Integrado;  

■ Revisão da regulamentação do Fundo de Transporte. 

Como ação continuada que abrange todo o processo de transição 

operacional e institucional foi elencada:  

■ Elaboração e implementação de Plano de Capacitação 

Continuada – gerencial, técnica e operacional. 

Assim, ficou evidenciada a necessidade de investimento maciço no 

fortalecimento institucional dos organismos diretamente responsáveis pela gestão do 

sistema de transporte do Distrito Federal, quais sejam: Secretaria de Estado de 

Transportes e DFTRANS.  

O Banco Interamericano de Desenvolvimento, tendo identificado a 

fragilidade institucional reinante como fator de risco para a execução das ações 

finalísticas do PTU e para a obtenção dos resultados almejados para o Programa, fixou 

como exigência para concretização do Acordo de Empréstimo o investimento 

prioritário em fortalecimento institucional para a gestão do transporte e a alocação 

de recursos financeiros específicos para tal fim.  
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1.3.2 A Consolidação do Plano de Fortalecimento Institucional para a Gestão do 

Transporte Público Coletivo no Distrito Federal 

A partir dos estudos e dos indicativos prévios de necessidades por eles 

apontadas, as análises do contexto institucional do setor foram aprofundadas, 

gerando então o documento final de consolidação do Plano de Fortalecimento a ser 

contemplado no âmbito do PTU/DF1.   

 

O objetivo geral do Plano ficou assim configurado:  

■ Promover melhorias de cunho institucional no campo do 

planejamento, regulação, coordenação, controle operacional e 

avaliação do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 

Federal e prover condições para a atuação eficaz da Secretaria de 

Estado de Transportes e da DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito 

Federal; 

■ Prover condições institucionais necessárias à implantação do 

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, de 

forma a possibilitar o alcance e a sustentação dos resultados 

previstos. 

A definição do escopo das ações de fortalecimento considerou, além das 

necessidades evidenciadas em diagnóstico, o conjunto das funções típicas da gestão 

do transporte, assim como configuradas no Distrito Federal.  

Deste modo, foram consideradas as funções inerentes ao transporte 

público coletivo assumidas pelo poder público enquanto poder concedente e como 

responsável pela coordenação das políticas públicas setoriais e pelo gerenciamento 

da operação do STPC frente aos delegatários. Tais funções foram delimitadas ao 

âmbito de atuação da Secretaria de Estado de Transportes e da DFTRANS, como 

unidade de ação estratégica e como entidade gestora do Sistema, respectivamente, 

sobre as quais recairão os investimentos em fortalecimento institucional do Programa.  

Considerou-se como referência o modelo que classifica os projetos e 

atividades da área de transporte em quatro dimensões, a saber: 

■ Político-institucional 

■ Econômica 

■ Infra-estrutural e 

■ Operacional.   

 

Considerou-se, ainda, que a atuação dos órgãos componentes do Sistema 

de Transporte, no âmbito das dimensões citadas, ocorre por meio do exercício de 

quatro funções básicas: 

■ Planejamento 

                                                
1
  O documento final do Plano de Fortalecimento, que inclui os estudos, análises e ações a 

realizar encontra-se à disposição para consulta.  
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■ Gestão 

■ Execução 

■ Avaliação. 

No cumprimento de cada uma dessas funções, os órgãos componentes do 

Sistema de Transporte assumem competências específicas que lhes são atribuídas, 

conforme sua natureza e posicionamento no arranjo institucional. Assim, de um modo 

geral, tem-se: 

 

ÓRGÃO FUNÇÕES 

Secretaria 

Planejamento 

Definição da política pública de transporte de passageiros e de 

cargas para o Distrito Federal, em consonância com as políticas de 

desenvolvimento urbano e regional; 

Definição da política tarifária para o transporte público coletivo; 

Fixação de diretrizes, objetivos e metas de curto, médio e longo 

prazos relativos à execução da política de transporte; 

Planejamento integrado do Sistema de Transporte; 

Disposição e captação de recursos e meios para a implementação 

de programas, projetos e atividades relativas aos transportes; 

Organização e estruturação do Sistema de Transporte com ênfase no 

Sistema de Transporte Público Coletivo; 

Regulamentação do Sistema de Transporte; 

Promoção do desenvolvimento institucional e tecnológico do 

Transporte. 

Gestão 

Concessão/permissão da operação do transporte público coletivo; 

Concessão/permissão da operação do transporte público individual –

Táxi, e Moto-Frete; 

Delegação, por meio de concessão ou permissão, da administração, 

manutenção e exploração comercial de terminais de transporte 

público coletivo. 

Avaliação 

Definição de padrões de qualidade e medidas de eficiência, 

eficácia e efetividade para o Sistema de Transporte; 

Estabelecimento de processos e instrumentos de acompanhamento e 

avaliação do sistema de transporte; 

Avaliação global do sistema de transporte do Distrito Federal. 
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ÓRGÃO FUNÇÕES 

DFTRANS 

Planejamento 

Definição de parâmetros operacionais para o Sistema de Transporte 

Público de Passageiros;  

Programação operacional do STPC; 

Elaboração de projetos de infra-estrutura de apoio ao STPC.  

Gestão  

Supervisão, controle e fiscalização da prestação dos serviços de 

transportes público coletivo; 

Controle e fiscalização dos serviços de transporte privado – 

fretamento; 

Aplicação, na forma da lei, das sanções regulamentares ou 

penalidades para infrações previstas nos regulamentos e códigos 

disciplinares do sistema de transporte público coletivo do Distrito 

Federal; 

Administração tarifária do STPC; 

Gestão das relações entre o Poder Público, concessionários, 

permissionários e usuários; 

Gestão do Sistema de Informação relativo ao Transporte;  

Relacionamento com os usuários do STPC; 

Implantação e monitoramento de projetos de terminais, abrigos, 

sinalização e outros relacionados ao Sistema de Transporte; 

Gestão de contratos relativos à administração de terminais do STPC; 

Gestão da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos; 

Gestão do Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

Gestão do Sistema de Bilhetagem Automática. 

Avaliação  

Monitoramento e avaliação dos serviços do STPC. 

 

Em uma primeira versão as ações de fortalecimento institucional previstas 

abrangiam um conjunto maior de objetivos e de resultados. Na versão final, conforme 

ilustra o quadro a seguir, o Plano limitou-se a 4 (quatro) ações, centradas em objetivos 

afetos à regulação do transporte, ao desenvolvimento organizacional, ao 

planejamento e gestão de recursos humanos, à capacitação de pessoal e à 

aquisição de equipamentos e mobiliário.  
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Grupos de Ações 
Ações 

Título 

RT  

Regulação do 

Transporte 

Elaboração, revisão e atualização dos instrumentos de 

regulação do transporte público coletivo do Distrito Federal 

DO 

Desenvolvimento 

Organizacional 

Análise e Melhoria Estrutural e de Sistemas, Métodos e Processos 

de Trabalho da ST e da DFTRANS 

GP 

Gestão de Pessoas 
Revisão dos Sistemas de Gestão de Pessoas da ST e da DFTRANS  

CP 

Capacitação de 

Pessoal  

Capacitação gerencial, técnica e administrativa das equipes 

da ST e da DFTRANS 

EM 

Equipamentos e 

Mobiliário 

Aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à ST à 

DFTRANS 

 

 

O quadro a seguir demonstra o cronograma de realização das ações de 

fortalecimento previstas no campo da Regulação do Transporte, do Desenvolvimento 

Organizacional, da Gestão de Pessoas e da Capacitação de Pessoal, cuja execução 

deverá abranger, no máximo, o período de 30 meses, ao longo da fase inicial de 

implementação do PTU/DF.  
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2 A AÇÃO ALVO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

 

2.1 Introdução e Justificativa da Contratação dos Serviços 

A situação do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de 

Transportes e da DFTRANS, em seus aspectos qualitativos e quantitativos, é 

fator de destaque nas condições críticas do STPC do Distrito Federal 

observadas nos últimos anos, assim como é, necessariamente, fator decisivo 

na recuperação e transformação pretendidas em relação ao Sistema.  

O retrato desta situação pode ser observado no item 1.3.3 - Pontos 

Críticos de Natureza Institucional relativos à gestão do transporte do Distrito 

Federal – do documento Plano de Fortalecimento Institucional da Gestão do 

Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e em outros estudos e 

intervenções realizadas pelas equipes da ST e da DFTRANS, que demonstram, 

em detalhes, as lacunas e a falta de pertinência da composição e da 

qualificação da força de trabalho das organizações em questão.  

Neste panorama, destaca-se a inadequação do atual quadro, com 

pequeno percentual de funcionários efetivos e maioria de ocupantes de 

cargos comissionados, quase sempre com formação e experiência 

incompatíveis com a posição que ocupam nas organizações. Somam-se à 

situação do quadro de pessoal, a insuficiência e a desatualização das 

políticas, procedimentos e instrumentos do Sistema de Gestão de Pessoas das 

organizações em questão como um todo, que requer cuidadosa análise e 

reformulação, a partir das necessidades trazidas pelo novo desenho do 

Sistema de Transporte Coletivo e pelos avanços consolidados nesta área de 

gestão.  

Pela situação demonstrada, a ação de fortalecimento institucional 

voltada ao Sistema de Gestão de Pessoas da ST e da DFTRANS foi assumida 

como prioritária e urgente, destacando-se no bojo das ações emergenciais do 

Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, não só pelo 

desalinhamento atual, mas, sobretudo, por seu caráter de condição sine qua 

non para a transição administrativa entre a atual situação do Sistema de 

Transporte Público Coletivo do DF e a nova configuração pretendida tal 

Sistema, quer em sua fase de regularização, quer nas fases de racionalização 

e integração.  

Assim, prevê-se uma ação ampla e intensiva para a melhoria dos 

sistemas de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Transportes e da 

autarquia DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, de modo a 

estabelecer a base necessária para as intervenções pretendidas no âmbito do 

PTU/DF. 

É importante destacar que o estágio de complexidade do STPC do 

Distrito Federal exige cuidado especial com a composição não só do quadro 

permanente dos órgãos de transporte, como também com a formação e 

experiência dos quadros de posições decisórias e de assessoramento, nos 

vários escalões, pois são estes que respondem pelos rumos do Sistema.  
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Desta forma, justifica-se, no âmbito dos investimentos previstos no 

Componente Fortalecimento Institucional do PTU/DF, a contratação de 

serviços para revisão dos Sistemas de Gestão de Pessoas da ST e da DFTRANS, 

objeto deste Termo de Referência. 

 

2.2 Objetivo da Ação 

Dotar a Secretaria de Estado de Transportes e a DFTRANS de 

Sistemas de Gestão de Pessoas capazes de prover e manter quadros de 

pessoal quantitativa e qualitativamente compatíveis com as definições 

estratégicas dessas organizações e com condições de atuar no planejamento, 

gestão, operação e avaliação do STPC/DF, em níveis de competência e 

qualidade pautados por padrões reconhecidos nacional e 

internacionalmente.  

 

2.3 Beneficiários da Ação 

Serão beneficiários diretos desta ação os funcionários dos quadros 

permanente e de cargos e funções comissionadas da ST e da DFTRANS, bem 

como outros componentes da força de trabalho destas organizações, 

considerando-se a sistematização e a melhoria das políticas, processos e 

instrumentos de gestão de pessoas e seu impacto sobre o clima 

organizacional. 

Estarão se beneficiando dos efeitos desta ação, indiretamente, os 

usuários do STPC e a população do Distrito Federal como um todo, em razão 

da repercussão da ação na qualidade dos serviços prestados pela ST e pela 

DFTRANS. 

 

2.4 Resultados Esperados da Ação 

São resultados esperados da revisão dos sistemas de gestão de 

pessoas da ST e da DFTRANS: 

■ O estabelecimento de mecanismos de recrutamento, 

seleção, alocação e movimentação, avaliação, promoção, 

capacitação, remuneração, valorização, desligamento e 

outros atos relativos à gestão de pessoas, compatíveis com 

as necessidades do sistema de transporte do Distrito Federal, 

com as políticas e diretrizes globais adotadas pelo Governo 

do Distrito Federal para o setor, com as melhores e 

atualizadas práticas da administração pública e com a 

legislação pertinente; 

■ o estabelecimento de referenciais seguros e justos para as 

tomadas de decisão quanto à gestão de pessoas; 

■ o dimensionamento quantitativo e qualitativo das equipes 

gerenciais, técnicas e operacionais da ST e da DFTRANS, 
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adequado ao planejamento, à gestão e à operação do 

sistema de transporte do DF, considerando inclusive as 

necessidades decorrentes do  Programa Brasília Integrada; 

■ a melhoria do nível de motivação dos profissionais e do clima 

organizacional das instituições em questão. 
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3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

3.1 Objeto da Prestação dos Serviços 

A prestação dos serviços a serem contratados tem por objeto a 

revisão dos sistemas de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de 

Transportes e da DFTRANS, relativamente aos quadros permanente e de 

cargos e funções comissionadas e de outras formas de composição da força 

de trabalho, abrangendo políticas, processos e instrumentos relacionados a 

cargos e carreiras, recrutamento, seleção, provimento, capacitação e 

desenvolvimento, alocação e movimentação, gestão e avaliação do 

desempenho, remuneração, vantagens e benefícios, mecanismos de 

valorização, desligamento e outros atos referentes a pessoal.  

 

3.2 Princípios Metodológicos e Escopo dos Trabalhos 

A ação de revisão dos Sistemas de Gestão de Pessoas objeto deste 

Termo de Referência deverá  observar os seguintes pressupostos: 

■ As propostas geradas deverão considerar e se mostrar 

coerentes com as políticas e diretrizes de gestão de recursos 

humanos do Governo do Distrito Federal; 

■ A gestão do contrato e a coordenação dos trabalhos 

estarão a cargo da Secretaria de Estado de Transportes, 

funções para as quais designará um dirigente ou técnico de 

seus quadros; 

■ Caberá à DFTRANS a co-gestão do contrato e a 

coordenação compartilhada dos trabalhos, em parceria 

com a Secretaria de Estado de Transportes, funções para as 

quais também designará um dirigente ou técnico de seus 

quadros; 

■ Será instituído pela Secretaria de Estado de Transportes um 

Grupo de Referência formado por representantes – gestores 

e técnicos – da própria Secretaria de Estado de Transportes, 

da DFTRANS e de outros organismos públicos pertinentes, 

afetos, nas respectivas organizações, ao planejamento 

organizacional, à gestão de pessoas, à assessoria jurídica e a 

outras áreas cuja contribuição seja julgada necessária, pelo 

gestor e co-gestor; 

■ Será co-partícipe dos trabalhos, em parceria com a 

Secretaria de Transportes e a DFTRANS, a Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão, que designará um 

representante para participar do Grupo de Referência; 

■ Caberá ao Grupo de Referência discutir, analisar, contribuir e 

validar paulatinamente os conteúdos e instrumentos 
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produzidos pela Contratada, acompanhando todo o 

processo de trabalho desenvolvido; 

■ A revisão dos Sistemas de Gestão de Pessoas da ST e da 

DFTRANS considerará as diretrizes estratégicas do Governo do 

Distrito Federal, os modelos teóricos e as melhores práticas 

em gestão de pessoas na administração pública, a 

legislação federal e distrital pertinente e outros elementos 

que possam contribuir com a qualidade e adequação do 

produto contratado. 

■  

3.3  Natureza e Etapas do Trabalho 

O trabalho a ser contratado é de natureza técnica especializada, 

abrange aspectos administrativos e jurídicos e compreende as seguintes 

etapas: 

 

3.3.1 ETAPA 1 - Levantamento do arcabouço referencial 

Nesta etapa serão identificados, registrados e analisados os 

parâmetros legais, normativos e técnicos que deverão constituir a base, a 

inspiração e os limites da revisão dos sistemas de gestão de pessoas da ST e da 

DFTRANS, compreendendo: 

■ leis, decretos, instruções normativas, portarias, resoluções e 

outros atos normativos federais e distritais, que dispõem sobre 

funcionalismo público ou sobre a gestão de pessoas no 

Governo do Distrito Federal ou que afetam direta ou 

indiretamente esta gestão; 

■ insumos teóricos e práticos como sistemas, metodologias, 

processos, modelos e outros elementos que explicitam 

valores e práticas considerados atualmente, pelos estudiosos 

e executivos do campo de gestão de pessoas, como 

referências na área e compatíveis com a gestão pública; 

■ planos, programas e projetos em vigor no âmbito do governo 

do Distrito Federal, referentes à gestão de pessoas; 

■ planos, programas, e projetos relacionados ao transporte 

público no Distrito Federal e, mais especificamente, o Sistema 

de Transporte Público Coletivo – STPC no âmbito da 

Secretaria de Estado de Transportes e da DFTRANS, nas quais 

estarão inseridos e para os quais estarão trabalhando os 

componentes da força de trabalho em questão; 

■ estrutura organizacional da ST e da DFTRANS, respectivos 

regimentos internos, incluindo as competências gerais, as 

atribuições das unidades administrativas e os processos de 

trabalho desenvolvidos por tais organizações; 
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■ normas e limites orçamentários das organizações em 

questão, no que se refere à gestão de pessoas. 

 

3.3.2 ETAPA 2 - Mapeamento dos sistemas atuais de gestão de pessoas 

da ST e da DFTRANS e dos quadros de pessoal vigentes nestas 

organizações 

O mapeamento da situação atual nessas duas dimensões deverá 

abranger, necessariamente: 

■ as políticas, processos e instrumentos relacionados a cargos e 

carreiras, recrutamento, seleção, provimento, 

movimentação, gestão e avaliação do desempenho, 

remuneração, vantagens e benefícios, desligamento e outros 

atos referentes a pessoal; 

■ o dimensionamento quantitativo e qualitativo da força de 

trabalho, especificando por unidade administrativa de cada 

organização: 

o número de pessoas, natureza do vínculo, cargo ou função 

ocupada, gênero, faixa etária, escolaridade, áreas de 

formação, tempo de serviço, tempo de serviço em 

planejamento, gestão ou operação de transporte, tempo de 

serviço na organização e outros dados relevantes; 

■ as ações realizadas no âmbito dos sistemas de gestão de 

pessoas, nos últimos dois anos, tais como concursos públicos, 

admissões e designações, ações de capacitação, criação e 

extinção de cargos, avaliação de desempenho, 

desligamentos  e outras; 

■ os estudos e propostas relacionados a gestão de pessoas 

apresentados nos últimos dois anos. 

 

3.3.3 ETAPA 3 - Análise da situação atual mapeada na Etapa 2 

Tal análise será realizada à luz do arcabouço referencial 

especificado na Etapa 1, identificando: 

■ bases  de sustentação, compatibilidades, enquadramentos,  

■ inadequações, fragilidades e lacunas; 

■ necessidades, oportunidades e exigências; 

■ outros aspectos relevantes. 

3.3.4 ETAPA 4 – Elaboração de proposta de sistemas de gestão de 

pessoas relativos à ST e à DFTRANS e Dimensionamento quantitativo 

e qualitativo dos quadros de pessoal necessários  

As propostas de sistema de gestão e o dimensionamento dos 

quadros de pessoal deverão ser compatíveis com os referenciais estabelecidos 
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a partir da análise da situação atual e com as boas práticas de gestão de 

pessoas, compreendendo: 

■ políticas, processos e instrumentos relacionados a: 

cargos e carreiras, 

recrutamento, seleção e provimento,  

capacitação e desenvolvimento,  

movimentação,  

gestão e avaliação do desempenho,  

remuneração, vantagens e benefícios,  

desligamento e outros atos referentes a pessoal; 

■ detalhamento do novo quadro de pessoal da ST e da 

DFTRANS, por unidade administrativa das respectivas 

estruturas organizacionais, implantadas ou em implantação, 

indicando número de pessoas por cargos e funções 

permanentes e comissionados, requisitos de formação, 

capacitação, competências, experiência e outras 

características necessárias ou desejáveis, considerando 

horizontes de curto e médio prazos, conforme processos de 

mudança em implantação ou previstos, decorrentes do 

Programa Brasília Integrada ou outros programas finalísticos 

ou de gestão interna; 

■ minutas de regimentos, instruções de serviço, normas internas 

e outros instrumentos normativos que deverão reger a 

implantação e implementação dos sistemas de gestão de 

pessoas propostos; 

■ plano de implantação dos sistemas a curto, médio e longo 

prazos, incluindo estimativa de custos; 

■ manuais digitais e impressos dos sistemas propostos; 

■ indicação de programas e aplicativos eletrônicos a serem 

adquiridos, desenvolvidos ou adaptados para implantação e 

controle dos referidos sistemas; 

■ plano de capacitação das equipes gestoras e técnicas para 

a implantação dos sistemas propostos; 

■ plano de monitoramento e assessoramento à implantação 

dos sistemas propostos.  

3.3.5 ETAPA 5 - Capacitação de equipes gestoras e técnicas para a 

implantação dos sistemas propostos 

Nesta Etapa prevê-se o planejamento e a implementação de 

ações de capacitação das equipes gestoras e técnicas afetas à implantação 

e ao gerenciamento e operacionalização dos sistemas propostos, 

abrangendo: 
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■ Seminários, palestras e reuniões informativas e de 

sensibilização; 

■ Cursos e oficinas de preparação para a implantação e 

operação dos sistemas definidos; 

■ Treinamento em serviço. 

3.3.6 ETAPA 6 - Orientação à implantação dos sistemas propostos 

Esta Etapa pressupõe a atuação da equipe da Contratada diante 

do Grupo de Referência e de outros dirigentes, gerentes e técnicos da ST e da 

DFTRANS, individualmente ou em grupos, visando: 

■ O repasse de instruções e informações sobre decisões e 

medidas necessárias para a implantação;  

■ O esclarecimento de dúvidas e a realimentação individual e 

de equipes sobre os procedimentos adotados; 

■ A verificação do andamento da implantação dos sistemas 

por meio de reuniões periódicas ou extraordinárias; 

■ outras medidas necessárias. 

3.3.7 ETAPA 7 - Monitoramento e avaliação da implantação, 

compreendendo: 

■ análise da adequação dos novos procedimentos e 

instrumentos à realidade das organizações e proposição de 

ajustes, se for o caso; 

■ elaboração de recomendações para a manutenção e 

revisão dos sistemas de gestão de pessoas implantados; 

■ participação em atividades de avaliação dos serviços de 

consultoria prestados. 

 As ações de monitoramento e avaliação relativas a esta Etapa 7  

serão relativas aos sistemas de gestão de pessoas que forem implantados pela 

ST e pela DFTRANS durante o período de vigência do contrato de prestação 

de serviços de consultoria objeto deste Termo de Referência,  Tais ações 

cessarão ao término do período do contrato, estejam ou não implantados os  

sistemas de gestão de pessoal propostos no âmbito dos trabalhos relativos a 

este Termo de Referência. 

Ressalte-se que as ações referentes a cada uma das Etapas de 

trabalho (de 1 a 7) deverão abranger, de forma específica, cada uma das 

organizações citadas, quais sejam, a Secretaria de Estado de Transportes e a 

autarquia Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, consideradas, de 

per si, em suas características, competências, estruturas e processos de 

trabalho. Tais ações deverão, portanto, resultar no dimensionamento de 

quadros de pessoal  e de sistemas de gestão de pessoas próprios para cada 

organização. Entretanto, a contratação em bloco de serviços de consultoria 

relativos à gestão de pessoas de ambas as entidades indica, com ênfase, a 

necessidade de integração e de coerência de princípios e diretrizes entre os 
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sistemas propostos, tendo em vista as relações hierárquicas e funcionais 

existentes entre a ST e a DFTRANS, as respectivas finalidades e competências 

organizacionais (voltadas para a gestão do transporte no Distrito Federal) e as 

políticas globais de gestão de pessoas adotadas pelo governo distrital.  

 

3.4 Responsabilidades da Contratada 

No período de vigência do Contrato e de acordo com cronograma 

estabelecido, caberá à Contratada:  

■ Nomear um consultor responsável pela coordenação dos 

trabalhos por parte da Contratada; 

■ Alocar a equipe de consultoria exigida para realização dos 

trabalhos; 

■ Obter junto à Contratante as informações e insumos 

necessários ao desenvolvimento dos trabalhos; 

■ Solicitar o agendamento de reuniões e encontros internos e 

externos ao Governo do Distrito Federal de interesse para o 

trabalho, apontando datas e horários convenientes; 

■ Zelar pela qualidade dos serviços prestados e cumprir a 

carga de dedicação e os prazos previstos; 

■ Apresentar os produtos na forma e no conteúdo exigidos; 

■ Promover os ajustes e as complementações de conteúdos e 

formatos dos produtos por ela apresentados quando 

solicitadas pela Contratante; 

■ Manter confidencialidade sobre as informações a que tiver 

acesso para a realização dos trabalhos e sobre os seus 

resultados, que somente poderão ser divulgados e 

reproduzidos, total ou parcialmente, com a prévia 

aprovação da Contratante; 

■ Apresentar relatórios técnicos mensais, conforme definido no 

item 3.6 deste Termo de Referência.  

 

3.5 Responsabilidades da Contratante 

Caberá à Contratante: 

■ Designar um gestor do Contrato; 

■ Constituir e instalar o Grupo de Referência conforme descrito 

no item 3.2; 

■ Prover as informações e os insumos necessários para 

cumprimento integral dos serviços pela Contratada; 
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■ Propiciar o acesso da Contratada a pessoas e organismos 

públicos demandados para cumprimento do objeto de 

trabalho; 

■ Prover instalações e equipamentos de informática e de 

comunicação para uso da equipe da Contratada nas 

ocasiões em que os trabalhos forem desenvolvidos na sede 

da Secretaria de Transportes ou da DFTRANS; 

■ Analisar os produtos e relatórios apresentados pela 

contratada, indicar as necessidades de sua revisão e 

complementação e aprová-los, quando for o caso, nos 

prazos estabelecidos no contrato; 

■ Certificar a entrega satisfatória dos produtos contratados; 

■ Autorizar e efetuar os pagamentos devidos à contratada, 

conforme previsto no contrato. 

 

3.6 Produtos a Serem Entregues 

Consideram-se produtos dos serviços a serem contratados com 

base no presente Termo de Referência: 

 

A – PLANO DE TRABALHO 

Documento técnico a ser entregue em até 20 dias úteis contados a 

partir da emissão da respectiva ordem de serviço e efetivo início do prazo de 

vigência do contrato, contendo o detalhamento dos objetivos, dos resultados, 

das atividades e eventos pertinentes a cada etapa trabalho, bem como o 

cronograma físico-financeiro correspondente e a descrição dos princípios e 

diretrizes relativas à metodologia a ser adotada.  

 

B – RELATÓRIOS DE ANDAMENTO 

PRODUTOS PRAZOS 

RA 01 Abrangendo o 1º. e o 2º. Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil  

do 3º. Mês de vigência do Contrato 

RA 02 Abrangendo o 3º.. e o 4º. Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil 

do 5º. Mês de vigência do Contrato 

RA 03 Abrangendo o 5º e o 6º. Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil  

do 7º. Mês de vigência do Contrato 

RA 04 Abrangendo o 7º e o 8º. Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil  

do 9º. Mês de vigência do Contrato 

RA 05 Abrangendo o 9º. e 10º. Mês de atividades, a ser entregue até o 5º. Dia útil  

do 11º. Mês de vigência do Contrato 

RA 06 Abrangendo o 11º. e 12º. Mês de atividades, a ser entregue até cinco dias  

antes  do término da vigência do Contrato. 
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Os Relatórios de andamento dos serviços compreenderão: (i) a 

descrição de reuniões e eventos realizados, estudos procedidos, informações e 

insumos coletados; produtos entregues; (ii) a especificação da equipe de 

consultores alocada e a carga horária cumprida no mês, compreendendo 

atividades realizadas na sede da Contratada e nas instalações da 

Contratante; (iii) análise das condições de trabalho e indicação de pontos 

críticos a dirimir ou a minimizar para a realização adequada das atividades; 

(iv) as etapas e atividades previstas para realização no período subseqüente.  

 

C – RELATÓRIOS TÉCNICOS 

PRODUTOS PRAZOS 

RT 01 Abrangendo os conteúdos relativos aos meses de 1 a 5  de vigência do  

Contrato, a ser entregue até o 10º. Dia útil do mês subseqüente.  

RT 02 Abrangendo os conteúdos relativos aos meses de 6 a 11 de vigência do  

Contrato, a ser entregue até o 10º. Dia útil do mês subseqüente. 

RT FINAL Contendo os conteúdos relativos ao 12º. Mês de vigência do contrato,  

consolidando os conteúdos dos Relatórios Técnicos anteriores e 

acrescentando 

conclusões e recomendações gerais relativas ao tema do serviço prestado. 

A ser entregue até cinco dias antes do término do prazo contratual. 

 

Os Relatórios RT 01, RT 02 e Relatório Final deverão abranger as 

políticas, processos e instrumentos relativos aos Sistemas de Gestão de Pessoas 

construídos, em suas versões preliminar e final, bem como o dimensionamento 

do quadro de pessoal preliminar e ajustado, além de outros conteúdos 

técnicos pertinentes ao objeto da prestação de serviços. Deverão ainda estar 

acompanhados dos respectivos Manuais descritivos dos Sistemas de Gestão 

de Pessoas da ST e da DFTRANS, para uso em meio impresso e em meio 

eletrônico. 

O Plano de Trabalho, os Relatórios de Andamento e os Relatórios 

Técnicos correspondentes, aos produtos da prestação de serviços, bem como 

seus anexos, deverão ser entregues em duas vias, impressas em tamanho A4 e 

gravados em arquivo magnético (CD-Rom), contendo textos, tabelas, gráficos 

e outras ilustrações, se for o caso.  

 

3.7 Prazo de Execução 

A prestação dos serviços referentes à revisão dos Sistemas de 

Gestão de Pessoas da ST e da DFTRANS de acordo com o estipulado neste 

Termo de Referência abrangerá o período de 12 (doze) meses, contados a 

partir da emissão da Ordem de Serviço correspondente.  

Durante os três meses seguintes ao encerramento do contrato a 

Contratada comprometer-se-á a prestar os esclarecimentos técnicos 

solicitados pela Contratante, tendo em vista o bom andamento da 
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implantação dos sistemas construídos e de outras medidas recomendadas, 

como descritos no bojo dos produtos entregues.  

 

3.8 Perfil Exigido da Contratada, Dimensionamento e Dedicação da 

Equipe Técnica 

A empresa consultora deverá demonstrar experiência mínima de 8 

(oito) anos na prestação de serviços referentes à implantação ou revisão de 

Sistemas de Gestão de Pessoas, incluindo projetos dessa natureza em 

organizações da administração pública direta ou indireta.  

A equipe técnica deverá ser constituída por profissionais com 

formação e experiência comprovadas, compatíveis com os serviços a serem 

prestados, exigindo-se, no mínimo, três consultores seniores, com pós-

graduação na área de gestão de pessoas e um deles com experiência 

relacionada ao regime jurídico de servidores  públicos. 

O consultor coordenador da equipe deverá ter, no mínimo, 08 anos 

de experiência em trabalhos similares aos descritos neste Termo de Referência.  

 

3.9 Pagamento dos Serviços 

O pagamento dos serviços contratados será feito em parcelas, 

como descrito a seguir: 

Parcelas Produto Prazo 

1ª. parcela Plano de Trabalho 
20º dia útil do prazo de vigência 

do contrato 

2ª. parcela Relatório de Andamento 01 
Início do 3º. Mês do prazo de 

vigência do contrato 

3ª. parcela 
Relatório de Andamento 02 e Relatório 

Técnico 01 

Início do 6º. Mês do prazo de 

vigência do contrato 

4ª. parcela Relatório de Andamento 03 
Início do 7º. Mês do prazo de 

vigência do contrato 

5ª. parcela Relatório de Andamento 04 
Início do 9º. Mês do prazo de 

vigência do contrato 

6ª. parcela Relatório de Andamento 05 
Início do 11º. Mês do prazo de 

vigência do contrato 

7ª. parcela 
Relatório de Andamento 06 e Relatório 

Técnico 02 

Início do 12º. Mês do prazo de 

vigência do contrato 

8ª. parcela 
Relatório de Andamento 06 e Relatório 

Técnico Final 

Até o 20º. Dia após o encerramento 

do contrato.  

 

3.10 Estimativa de Custos 

A tabela a seguir apresenta a estimativa de custos para 

desenvolvimento dos serviços descritos neste Termo de Referência. 
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