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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE 

PROJETO BÁSICO para a Contratação de Serviços de Consultoria para elaboração de 

análises e estudos técnicos da Solução Viária de Engenharia, Serviços Preliminares, 

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Energia, com indicação de 

quantitativos e custos, do Projeto da Via Transbrasília 

 

SETEMBRO/2018 

 

1-OBJETIVO 

Este Projeto Básico tem por objetivo apresentar o objeto, os fundamentos, a 

metodologia e o escopo dos serviços necessários à contratação de empresa de 

consultoria para a elaboração de análise e estudos técnicos da Solução Viária de 

Engenharia, Serviços Preliminares, Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e 

Energia, com a indicação de quantitativos e custos, do Projeto da Via Transbrasília, 

objeto do PMI 001/2016, através de Processo Licitatório de CARTA CONVITE. 

2-DESCRIÇÃO DO CORREDOR 

2.1-A concepção do sistema viário da Via Transbrasília segue parâmetros atuais do 

desenho urbano que prezam pela valorização do espaço urbano adequado às 

características de cada lugar, melhoria da qualidade dos espaços focado nas pessoas, 

valorização dos sistemas coletivos de transporte em detrimento do carro, adoção de 

princípios de sustentabilidade ambiental e consumo eficiente de recursos. 

2.2-Tendo por base os parâmetros elencados, a ViaTransbrasília foi estruturada na 

forma de uma avenida urbana, e não de uma rodovia. Tal solução urbanística atende 

diretamente ao que estabelecem as Diretrizes Urbanísticas propostas pela Secretaria 

de Estado de Gestão Territorial e Habitação do Distrito Federal– SEGETH para a 

poligonal de trabalho (DIUR-01/2017), que em seu item 5 define as Diretrizes do 

Sistema Viário e Mobilidade para a área de projeto. Desta forma, a Via Transbrasília 

tem seu desenho integrado e conectado às vias e aos parcelamentos já existentes em 

cada um dos trechos por onde passa a poligonal do Projeto. 

2.3-A Via Transbrasília, assim, é proposta como uma via de fluxo lento, se comparada 

às EPTG, EPNB e Estrutural, porém com condições para contribuir positivamente para a 

requalificação e dinamização urbana das áreas atendidas pelo projeto. Ao longo de 

todo os 26 quilômetros do percurso a prioridade de deslocamento rápido é dada ao 

metrô, e não aos veículos individuais. Da mesma forma é dada prioridade de circulação 
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aos pedestres e aos ciclistas em detrimento dos sistemas motorizados, além de 

permitir a disponibilidade de sistema de transporte público coletivo atendendo aos 

desejos de mobilidade urbana daquela área. 

2.4-Com relação ao espaço urbano, o projeto da via pública é pensado de forma 

integrada às vias das cidades por onde passa a Via Transbrasília e tem por objetivo 

central promover a “costura” das áreas já urbanizadas e dos parques existentes na 

região. No sentido Leste-Oeste, as conexões entre as cidades são realizadas pela 

própria Via Transbrasília, enquanto no sentido Norte- Sul, o projeto possibilita a 

criação de novas conexões que ampliam as possibilidades de deslocamento entre 

espaços das cidades até então isolados. 

2.5-Assim, para que a Via Transbrasília passe a funcionar em sua plenitude, são 

necessárias obras de interseções viárias que possibilitem solucionar o cruzamento das 

principais vias que conectam com a poligonal de trabalho (EPIA, EPGU, EPVP e Pistão 

Sul), além de obras de arte especiais e ou tros serviços complementares que 

possibilitem a transposição dos córregos e as interferências com o sistema do Metrô. 

As interseções, sempre que possível, ocorrerão em nível. As interseções em desnível 

existirão nos pontos em que houver a necessidade de se preservar a fluidez do fluxo de 

deslocamento das pessoas no sentido transversal à Via Transbrasília e, também, nas 

travessias dos córregos e da linha do Sistema do Metrô. 

2.6-O sistema viário proposto, também, não fica restrito à Via Transbrasília, enquanto 

via principal do Sistema. A proposição de áreas para parcelamentos novos e a conexão 

destes com as demais áreas dos núcleos urbanos existentes induz à necessidade de 

criação de outras vias complementares à Via Transbrasília de modo que possibilite a 

“costura” urbana imprescindível para atingir a melhoria da qualidade das áreas 

oriundas do enterramento das linhas de alta-tensão. 

2.7-Com relação ao traçado da Via Transbrasília, o seu desenho está estruturado, em 

parte, com canteiro central e faixas de deslocamento de veículos de cada lado, 

porém,em outras partes, está estruturado na forma de “binário”, com as faixas de 

deslocamento afastadas entre si, de forma que o espaço que margeia a referida via 

será ocupado por lotes ou praças. 

2.8-A Via Transbrasília é planejada em via dupla, com três faixas de rolamento em cada 

sentido em praticamente toda a sua extensão desde o Plano Piloto até o subcentro 

Leste de Samambaia, adaptando-se às características de cada localidade, uma destas 

faixas deverá ser utilizada para o transporte público coletivo. No trecho após a 

subestação Brasília Geral (em direção ao oeste) a Via Transbrasília passa a ter duas 

faixas de rolamento em cada sentido. Existem, também, outras vias cujos desenhos 

envolvem duas faixas de deslocamento com canteiro central e que tem por objetivo 

conectar as vias arteriais já existentes com a Via Transbrasília. 
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2.9-Vale alertar que em todos os trechos da Via Transbrasília (e outras vias) onde 

houver canteiro central, o dimensionamento desses serão adequados à travessia e 

circulação de pedestres e ciclistas. 

2.10-As demais vias propostas para atendimento às áreas para parcelamento novos 

estarão estruturadas como vias locais e coletoras, em sua maioria, com duas faixas de 

deslocamento de veículos, uma em cada sentido da via. 

2.11-É importante alertar que as informações referentes as calçadas e ciclovias são 

apresentadas nos anteprojetos . Vale informar,porém, de antemão, que o sistema de 

calçadas e ciclovias são propostos, como um dos principais pontos do Projeto. Com 

relação às calçadas, estão presentes dos dois lados de todas as vias criadas, com 

dimensionamento e pavimentação adequados a cada lugar, de forma a contribuir 

positivamente para o deslocamento a pé das pessoas na região. Da mesma forma são 

propostas ciclovias ao longo das vias de desloca hierarquicamente mais importantes. 

As ciclovias são adequadamente dimensionadas e pavimentadas com relação ao fluxo 

de usuários. Todas as calçadas e ciclovias propostas são ladeadas por faixas de 

vegetação e mobiliário urbano cujos objetivos são gerar sombreamento, adequado ao 

conforto higrotérmico dos usuários, e facilitar a utilização dos espaços pelos pedestres. 

2.12-Os trechos são estruturados conforme a listagem abaixo: 

. Trecho 1 - W3 – Região Administrativa de Brasília. Começa na via ESPM, junto ao 

cemitério de Brasília e vai até a EPIA, junto da nova rodoviária do Distrito Federal; 

. Trecho 2 – Park Sul – Região Administrativa do SIA. Começa na via EPIA, próximo ao 

Shopping Casa Park e vai até o Córrego Guará; 

. Trecho 3 – Guará I e II – Região Administrativa do Guará. Começa no Córrego Guará e 

vai até o Córrego Vicente Pires. 

. Trecho 4 – Park Way. Começa no Córrego Vicente Pires e vai até a via EPVP. 

. Trecho 5 – Águas Claras. Começa na EPVP e vai até a Avenida Areal. 

. Trecho 6 – Taguatinga. Começa na Avenida Areal e vai até o Parque Saburo Onoyama 

e Parque Boca da Mata. 

. Trecho 7 – Samambaia–Subcentro Leste. Começa no Parque Saburo Onoyama e vai 

até Subestação de Energia Brasília Geral. 

. Trecho 8 – Samambaia–Centro Urbano e Subcentro Oeste. Começa na ubestação de 

Energia Brasília Geral e vai até o início do Polo Logístico. 

. Trecho 9 – Samambaia–Polo Logístico. 
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O mapa a seguir mostra os diversos trechos do Projeto da Via Transbrasília: 

 

2.13-As principais intervenções previstas são: 

Sistema de calçadas e ciclovias: principais pontos do projeto. A implantação de 

ciclovias e passeios são essenciais para a inclusão social, sustentabilidade ambiental, 

gestão participativa e democratização do espaço público. A mobilidade ativa tem como 

objetivo garantir o direito à cidade de forma igualitária, se preocupando com a 

melhoria e permanência da qualidade de vida nas cidades. O canteiro central será 

projetado para adequar a travessia e circulação de pedestres e ciclistas, além de 

projetar as interligações entre ciclovias e outros métodos de transporte. As ciclovias 

deverão ser adequadamente dimensionadas e pavimentadas com relação ao fluxo de 

usuários. Todas as calçadas e ciclovias propostas são ladeadas por faixas de vegetação 

e mobiliário urbano cujos objetivos são gerar sombreamento, adequado ao conforto 

higrotérmico dos usuários, e facilitar a utilização dos espaços pelos pedestres. 

Obras especiais de intersecções viárias: responsáveis para o funcionamento em 

plenitude da Via Transbrasília, preservando a fluidez do deslocamento das pessoas e 

continuidade da via, permitindo o tráfego de pessoas e veículos em relação a qualquer 

obstáculo (curso d’água, topográfico, entre outros). 

Drenagem urbana: grande influenciadora para o desenho urbano da Via Transbrasília e 

que consequentemente interfere em todo o sistema de circulação (ciclovias, calçadas e 

veículos). Portanto, o estudo de drenagem de águas pluviais torna-se essencial para a 

implantação de todas as vias (não motorizadas e motorizadas) do projeto. 

Iluminação Pública: Proporciona mais atratividade da população quando utilizada em 

espaços públicos. A instalação da iluminação pública garante a segurança ao cidadão 

ao transitar com clareza por todas as vias utilizando diferentes modais de transporte, 

além de sua contribuição para redução dos índices de violência. 
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Mobilidade: Proporciona alternativas de deslocamentos entre as áreas lindeiras e os 

diversos destinos dos usuários através da implantação faixas exclusivas, pontos de 

integração, paradas de ônibus e outros. 

2.14-Indicações de aspectos de mobilidade previstos para a via: 

Ampliar o uso da bicicleta e os deslocamentos de pedestres nas viagens diárias, 

assegurando-se conforto e segurança para os ciclistas e para os pedestres; Promover 

tratamento especial na inserção de pólos geradores de viagens, garantindo-se a 

adequada acessibilidade aos empreendimentos, e a mobilidade de todos os usuários, 

bem como o desempenho operacional seguro e eficaz dos sistemas viário e de 

transportes; 

Adotar medidas de incentivo à integração entre os modos não motorizados e demais 

modos, por meio da implantação de estacionamentos e paraciclos ou bicicletários, 

próximos aos terminais e estações de integração, que venham a ser implantados no 

empreendimento; 

Garantir acessibilidade às funções urbanas e aos sistemas de locomoção, assegurando-

se maior inclusão social no conjunto das políticas de transporte e circulação. 

Definir áreas prioritárias para implantação de calçadas e travessias, observandose 

normas técnicas de acessibilidade; 

Tratar locais críticos para pedestres, com medidas moderadoras de tráfego voltadas à 

redução de velocidade dos veículos e à melhoria ambiental do espaço urbano e 

priorização do transporte coletivo; 

Implantar semáforos de pedestres ou faixas de pedestres em nível, em detrimento das 

passarelas. 

2.15-Intervenções de mobilidade previstas para a via: 

Implantação de faixas exclusivas para o transporte coletivo; 

Implantação de sistema cicloviário em toda a extensão da via, composto por: I – rede 

viária para o transporte por bicicletas, formado por ciclovias, ciclofaixas, faixas ou 

áreas compartilhadas e rotas cicláveis, além de iluminação e sinalização específica; II – 

bicicletários e paraciclos para estacionamento de bicicletas. A infraestrutura cicloviária 

deve ser con�nua ao longo da via Transbrasília e conectada a rede cicloviária existente 

e/ou prevista para as vias adjacentes; 

A infraestrutura cicloviária deve ser projetada junto às calçadas laterais, em ambos os 

sentidos da via Transbrasília, podendo ser do tipo unidirecional com 1,5m de largura, 

acompanhando o sentido da via, ou bidirecional com 2,5m de largura; 
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Padronização dos espaços públicos de calçadas, passeios, travessias e pontos de 

parada, mantendo-os livres e acessíveis, destinando-os ao uso primordial pelos 

usuários e respeitando seus desejos de deslocamento, de acesso, de espera pelo 

transporte coletivo e de permanência; 

Previsão de faixas de travessia para pedestres e ciclistas ao longo da via, permitindo 

que as estações e os pontos de parada sejam acessíveis aos modos não motorizados; 

O pedestre, o ciclista e o transporte coletivo devem ser priorizados nos cruzamentos. A 

via Transbrasília, como via urbana, deve ter as travessias em nível e preferencialmente 

semaforizadas; 

Tratamento especial nas interseções e retornos, prevendo a sinalização e geometria 

viária; 

A velocidade da via deve respeitar o caráter de via urbana; 

Devem ser previstas áreas de embarque e desembarque para serviços de carona. 

3-ESCOPO DOS SERVIÇOS 

3.1-Proceder à análise e avaliação da solução viária de engenharia e dos quantitativos 

do empreendimento relativos ao sistema viário (solução viária proposta) e obras 

complementares tais como serviços preliminares, drenagem e águas pluviais, 

pavimentação e sinalização, obras de artes especiais, urbanização e paisagismo, 

implantação e recuperação de parques existentes, iluminação, projetos executivos, 

compensação ambiental e florestal, gerenciamento e fiscalização, entre outros; 

3.2-Proceder à análise dos demais componentes colocados a seguir: 

Serviços preliminares: Análise da implantação do canteiro de obras; Análise de gastos 

administrativos; e Análise de indenizações e remoções. 

Abastecimento de água: Análise dos critérios de projeto adotados; critérios de 

dimensionamento; blocos de ancoragem e reservatórios; materiais utilizados; e, 

avaliação das diretrizes adotadas - conforme diretriz emitida na Carta nº 010/2017 - 

EPR/DE/ CAESB, de 18/01/2017. 

Esgotamento sanitário: Análise dos critérios de projeto adotados; Critérios de 

dimensionamento; e Avaliação das características construtivas - conforme diretriz 

emitida na Carta nº 010/2017 - EPR/DE/ CAESB, de 18/01/2017. 

Análise da demanda para dimensionamento; Avaliação das fontes de alimentação; 

Análise das características da rede e os materiais utilizados; Alocação das estruturas; e 

Análise da regularização junto com a distribuidora - conforme diretriz emitida na Carta 

nº 117/2016 - DI/CEB. 
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3.3-Proceder à análise e avaliação dos quantitativos e custos do empreendimento 

relativos aos itens 3.1 e 3.2 acima, bem como custos de manutenção decorrentes. 

3.4-A análise do Levantamentos de Quantidades e Orçamento deverão ser realizados 

com base nos documentos da PMI 001/2016 a serem disponibilizados pela 

Subsecretaria de Parcerias Público Privadas e pela SEMOB para a empresa vencedora 

do processo licitatório, sendo que a análise dos serviços constantes dos itens 3.1 e 3.2 

acima poderá ser feita também com base em outros empreendimentos do gênero, 

projetados ou construídos no DF ou em outras áreas urbanas. 

3.5-A análise dos orçamentos deverá ser procedida com base na Tabela de preços 

Unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 

SINAPI e SICRO 2 - Sistema de Custos Rodoviários. Todavia, quando não houver preço 

relacionado nas Tabelas SINAPI e SICRO 2, poderá utilizar-se subsidiariamente da 

Tabela de preços Unitários da NOVACAP, CEB ou CAESB vigentes e, ainda, quando o 

serviço não for previsto em nenhuma das Tabelas indicadas deverá ser elaborado 

composição de preços, pela Contratada, a ser aprovada pela Secretaria de Mobilidade 

do Distrito Federal – SEMOB, quando deverão ser apresentadas três cotações oficiais 

de mercado. 

3.6-Os trabalhos de análise deverão ser realizados em três etapas: Etapa 1: Análise das 

soluções propostas conforme itens 3.1 e 3.2; Etapa 2: Levantamento dos 

Quantitativos; e  

Etapa 3: Planilha Orçamentária, contemplando entre outros:  

Memória de cálculo dos quantitativos utilizados fazendo referência aos 

projetos utilizados; 

Planilha de preços unitários e totais; 

Curva ABC 

Data base; 

BDI e descrição; 

Leis Sociais; 

Composições de preços, caso não tabelado; 

Cotações de preços do mercado (3 cotações por insumo), caso não tabelado; 

3.7-A análise da das soluções de engenharia deverá levar em consideração os 

seguintes aspectos: 
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Projeto sistema viário: Análise morfológica do espaço do ponto de vista das relações 

de integração. 

Calçadas/Ciclovias: 

Calçadas: Análise do dimensionamento adequado das calçadas, dimensionamento da 

super�cie qualificada, análise da drenagem das calçadas, acessibilidade, conexões com 

vias (motorizadas ou não) e sinalização coerente. 

Ciclovias: Segurança viária, integridade da rede, conforto, topografia, rotas con�nuas, 

hierarquia de vias, dimensionamento da super�cie qualificada, conexões com vias 

(motorizadas ou não) e sinalização coerente. 

Infraestrutura: 

Drenagem: Pré-dimensionamento das redes de drenagem, volumes de detenção, 

cálculo das descargas, dimensionamento hidráulico, dimensionamento de órgãos 

acessórios, desenho das bacias de detenção e infiltração, análise das etapas 

construtivas. 

Iluminação: Modelo de iluminação das vias, pré-dimensionamento, instalação, análise 

dos circuitos e dos materiais a serem utilizados. 

Projeto Geométrico/Pavimentação: Classificação das vias, projeto em planta, perfis 

longitudinais, seções transversais, investigações do subsolo, informações topográficas, 

materiais para pavimentação e pré-dimensionamento das camadas do pavimento. 

Obras Especiais: Justificativa das estruturas adotadas priorizando o melhor 

custo/benefício; e análise das características estruturais das Obras de Artes especiais a 

seguir: 

OAE 01 - Viaduto de acesso ao Terminal Asa Sul - TAS 

OAE 02 - Travessia sob a EPIA - eixo norte, viaduto leste 

OAE 03 - Travessia sob a EPIA - eixo norte, viaduto oeste 

OAE 04 - Travessia sob a EPIA - eixo sul, viaduto leste 

OAE 05 - Travessia sob a EPIA - eixo sul, viaduto oeste 

OAE 06 (A e B) - Travessia sobre o Metrô no Park Shopping 

OAE 07 - Viaduto na EPGU, entrada do Guará 

OAEs 08 e 09 - Pontes sobre o Córrego Guará, eixos norte e sul 

OAE 10 - Viaduto próximo a Estação Feira, norte 
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OAE 11 - Viaduto próximo a Estação Feira, sul 

OAEs 12 e 13 - Viadutos de ligação Guará I - Guará II, eixo sul 

OAEs 14 e 15 - Viadutos de ligação Guará I - Guará II, eixo norte 

OAE 16 - Travessia sobre o Metrô, eixo sul 

OAE 17 - Travessia sobre o Metrô, eixo, próximo a Estação do Guará 

OAEs 18 e 19 - Travessia sobre o Metrô, eixo sul e retorno 

OAE 20 - Travessia para linha férrea norte executada próximo a solo mole, com 

substituição de trilhos e dormentes, inclusive execução da trincheira sob a ferrovia. 

OAE 21 - Travessia para linha férrea sul executada próximo a solo mole, com 

substituição de trilhos e dormentes, inclusive execução da trincheira sob a ferrovia. 

OAEs 22 e 23 - Pontes sobre o Córrego Vicente Pires, eixos norte e sul 

OAEs 24 e 25 - Travessias sobre EPVP e Metrô 

OAE 26 - Travessia sobre o Metô, acesso a Taguatinga 

OAEs 27, 28 e 29 - Túnel, EPCT Pistão Sul e retornos 

OAEs 30 e 31 - Travessia sobre o Metrô, eixos norte e sul 

OAE 32 - Ponte sobre o Córrego Taguatinga, Eixo Norte 

OAE 33 - Ponte sobre o Córrego Taguatinga, Eixo Sul 

OAE 34 - Viaduto na BR-060, norte 

OAE 35 - Viaduto na BR-060, sul 

3.8-Devem ser analisadas suas adequações em termo das diretrizes, legislação federal, 

estadual e as normas dos órgãos do Distrito Federal. Será requerida uma análise da 

viabilidade técnica incluindo matriz de risco e indicadores de desempenho. 

4.JUSTIFICATIVA 

4.1-O Projeto Via Transbrasília, conforme mapa de localização anterior, deverá se 

constituir em uma avenida urbana que terá início na Região Administrativa de 

Samambaia, passando por Águas Claras, Guará e chegará ao Plano Piloto. 

4.2-Preliminarmente, cumpre destacar que o Governo Distrito Federal lançou 

recentemente procedimentos de manifestação de interesse com vistas ao 

desenvolvimento de estudos técnicos para a contratação, via Parcerias Público-
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Privadas, do Projeto da Via Transbrasília. A Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas 

da Secretaria de Estado da Fazenda é a instituição, dentro do Governo do Distrito 

Federal, responsável por todo o processo de contratação anterior da PMI bem como 

do futuro processo de Parceria Pública-Privada. 

4.3-Toda a documentação resultante da PMI foi entregue à Subsecretaria de Parcerias 

Público-Privadas, entre eles o conjunto de tabelas e planilhas com os custos e 

orçamentos estimados para a implantação das obras viárias, obras de artes especiais, 

enterramento e remanejamento de linhas de alta tensão, distribuição de energia e 

iluminação e outros itens de custo do projeto dentro da concepção e análise resultante 

do trabalho do consórcio contratado para a elaboração da PMI. 

4.4-Os custos e orçamentos estimados pelo consórcio deverão, necessariamente, ser 

submetidos a uma análise criteriosa do Poder Público, notadamente dos órgãos e 

entidades diretamente envolvidas com o projeto tais como a Secretaria de Estado de 

Mobilidade-SEMOB, o Departamento de Estradas de Rodagem-DER/DF, a Companhia 

Imobiliária de Brasília-TERRACAP, a Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas, entre 

outros. 

4.5-Em face desta necessidade, a Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas, através 

do O�cio n.° 41/2017 – SUBPPP/SEF-DF, de 14 de junho de 2017, solicitou à SEMOB 

providências para a realização de análise dos itens de custo e orçamento do Projeto 

Via Transbrasília relativos ao sistema viário, com vistas à contratação futura de 

Parceria Público-Privada para a implantação do Projeto. 

4.6-Posteriormente, através do O�cio SEI-GDF n.° 97/2018 – SEPE/GAB, de 14 de junho 

de 2018, foi solicitada novamente à SEMOB “realizar a avaliação do orçamento e da 

solução de engenharia dos estudos recebidos no âmbito do PMI 001/2016.” 

4.7-Diante desta demanda, a SEMOB encaminhou, através do O�cio n.° 529/2017- 

GAB/Semob, de 11 de junho de 2017, toda a documentação recebida ao 

Departamento de Estradas de Rodagem-DER/DF para que aquele órgão procedesse às 

análises solicitadas. 

4.8-Face ao volume de trabalhos sob a responsabilidade do DER/DF, este informou a 

impossibilidade de atender à solicitação para a realização dos estudos e das análises de 

custos do projeto acima referido. 

4.9-Em face desta impossibilidade e tendo em vista a importância dos Projetos Nova 

Via Transbrasília para o Distrito Federal, os prazos exíguos para a realização dos 

estudos e análises dentro dos cronogramas a cargo da Subsecretaria das Parcerias 

Público-Privadas, e a não disponibilidade na SEMOB de quadro de pessoal técnico para 

atendimento destas demandas, a Secretaria de Estado de Mobilidade propôs a 

contratação de empresas de consultoria especializadas para que, num prazo máximo 
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de 90 dias, a partir da assinatura dos contratos, possam realizar os estudos e análises 

necessários para a continuidade do programa de PPP do Governo do Distrito Federal. 

5.PRODUTOS 

A consultora contratada deverá entregar os seguintes produtos: 

5.1-PRODUTO 1: Relatório de Análise das soluções propostas constantes dos itens 3.1 e 

3.2, de engenharia do sistema viário, obras viárias, obras de artes especiais, serviços 

preliminares, abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia, indicando as 

melhorias/modificações/soluções adequadas para o projeto. 

5.2-PRODUTO 2: Relatório dos quantitativos propostos para a implantação do serviços 

previstos nos itens 3.1. e 3.2; 

5.3-PRODUTO 3: Relatório dos custos unitários propostos para a implantação previstos 

nos itens 3.1. e 3.2; 

5.4-PRODUTO 4: Relatório com o orçamento global atualizado das obras e serviços 

previstos nos itens 3.1. e 3.2. 

6-FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Todos os Relatórios deverão apresentados em tamanho A 4, em 2 vias, e deverão ser 

devidamente encadernados, bem como em meio digital conforme a seguir: os 

desenhos serão apresentados em formato DWG (Nativo AutoCAD); e os textos no 

padrão Editor WORD Versões 2010da MICROSOFT. 

As plantas deverão apresentadas nos tamanhos A 1 ou A 3. 

7-PRAZOS 

O prazo total para a execução dos serviços propostos neste Projeto Básico é de 90 

(noventa) dias corridos, a partir da assinatura da ordem de serviço inicial. 

8-SUPERVISÃO/RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

8.1- Todos os trabalhos a serem executados pela contratada, o recebimento e a análise 

dos produtos serão supervisionados comissão designada pela SEMOB; 

8.2- O Secretário de Estado de Mobilidade designará grupo técnico para 

acompanhamento e fiscalização do Contrato. 

8.3- A SEMOB poderá intervir, solicitando esclarecimentos e propondo medidas, 

sempre objetivando garantir o cumprimento de prazos e especificações. 

8.4- É prerrogativa da SEMOB solicitar à Contratada, desde que justificada, que 

proceda à substituição de membro(s) de sua equipe técnica. 
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8.5- A SEMOB poderá solicitar reuniões técnicas de acompanhamento durante toda a 

execução do contrato. 

9-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

9.1-O Cronograma de desembolso deverá refletir o cumprimento, a entrega e 

aceitação pela SEMOB dos produtos conforme definidos neste Projeto Básico. 

Foram estabelecidas as seguintes etapas de pagamento financeiro: 

-10%:na entrega e aprovação pela SEMOB do Plano de Trabalho. 

-20%: na entrega e aceitação pela SEMOB do Produto 1; 

-20%: na entrega e aceitação pela SEMOB do Produto 2; 

-20%: na entrega e aceitação pela SEMOB do Produto 3; 

-20%: na entrega e aceitação pela SEMOB do Produto 4; 

-10%: na aceitação e aprovação final pela SEMOB de todos os produtos. 

10-PLANO DE TRABALHO 

10.1-Até cinco dias após a assinatura da Ordem de Serviço Inicial, a contratada deverá 

apresentar à SEMOB o seu Plano de trabalho onde deverá constar, no mínimo, a 

seguinte itemização: 

-Introdução; 

-Objetivo Específico; 

-Detalhamento das Atividades; 

-Produtos Correspondentes; 

-Procedimentos a serem adotados; 

-Metodologia de Trabalho; 

-Descritivo dos Produtos; 

-Prazos e Forma de Apresentação; 

-Cronograma das Atividades; 

-Coordenação e Equipe Técnica; 

 

11-PREÇOS 
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11.1-O valor estimado para a contratação dos serviços de consultoria, conforme 

estabelecido nos itens Escopo e Produtos acima, é de R$ 148.065,00 (cento e quarenta 

e oito mil e sessenta e cinco reais). 

11.2-Este valor é fixo e irreajustável durante a vigência do contrato. 

11.3-Este valor foi obtido através da Tabela de Preços de Consultoria do DNIT – 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte em sua atualização para a 

base de maio/2018. 

11.4-O Anexo I apresenta o orçamento detalhado (Memória de Cálculo) com a 

estimativa de custos para a elaboração de serviços de consultoria proposto neste 

Projeto Básico. 

12. CONFIDENCIALIDADE 

12.1-A futura Contratada se compromete a não usar, revelar, divulgar ou tornar 

público informações confidenciais, dados técnicos, documentos ou quaisquer segredos 

comerciais que venha a ter conhecimento em razão do Contrato. 

12.2-A futura Contratada se compromete a não reproduzir ou divulgar, por qualquer 

meio, nem permitir o acesso a terceiros de informações confidenciais de que tenha 

conhecimento em razão da prestação dos serviços, velando pelo sigilo dos segredos 

comerciais e/ou industriais, sendo responsável pela adoção de medidas que 

resguardem tal obrigação. 

12.3-0 descumprimento de alguma das condições indicadas nos itens acima será 

considerado como inexecução total do objeto, ficando a futura Contratada obrigada a 

pagar multa de 10% (dez por cento) do valor contratual à SEMOB, sem prejuízo de 

eventuais medidas legais com o objetivo de reparação e indenização das perdas e 

danos suportados. 

13. OUTROS ASPECTOS DA CONTRATAÇÃO 

13.1- O acompanhamento da execução dos serviços desempenhados pela equipe 

técnica da Contratada será realizado em Brasília/DF, podendo, a critério da SEMOB, ser 

oferecido espaço em suas dependências para a realização de reuniões técnicas, de 

acordo com a sua conveniência e oportunidade. 

13.2- Os Relatórios e/ou Produtos, elaborados em linguagem clara e seguindo as 

normas da ABNT, devem ser compostos por informações e documentos lógicos, 

concisos e fundamentados, que relatem e contenham as atividades e trabalhos 

desenvolvidos. 

13.3-Os Relatórios devem ser apresentados em 1 (uma) via física, sob a forma de 

minuta e, uma vez aprovado pela Secretaria de Estado de Mobilidade do DF, deverão 
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ser apresentados em 2 (duas) vias físicas, na sua forma definitiva, e, também, em meio 

magnético. 

13.4-As plantas deverão ser apresentados no padrão ABNT e tamanho A1 ou A3. 

14-CRONOGRAMA FÍSICO 

14.1-A futura contratada, a partir do prazo total para a execução dos serviços aqui 

definidos, deverá apresentar sua proposta de cronograma físico de execução das 

atividades e entrega dos Produtos que será analisado e aprovado pela SEMOB. 

15-COMPROVAÇÃ0 DA REPUTAÇÃO ÉTICO-PROFISSIONAL 

15.1-Face às novas exigências institucionais propostas pelo Poder Público para as 

empresas/entidades prestadoras de serviço ou fornecedoras de obras para os 

governos federal, estadual, distrital ou municipal, a futura contratada deverá 

demonstrar, através da apresentação de documentos oficiais da mesma, que possui 

inquestionável reputação ético-profissional e que adota uma política da “compliance” 

nas suas relações profissionais com as entidades que os contratam. 

“Compliance” neste documento é entendido como um “conjunto de disciplinas para 

fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes 

estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem 

como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer”. 

16-COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

16.1-De acordo com o que estabelece a Súmula N.° 109 do Egrégio Tribunal de Contas 

do Distrito Federal, a futura contratada deverá demonstrar dispor de estrutura 

adequada para a realização dos serviços contratados abrangendo corpo de 

profissionais próprios com formação acadêmica e experiência profissional na 

realização de serviços dessa natureza ou similares, estrutura física adequada, acervo 

técnico documental na área, experiência anterior na realização de serviços similares e 

outros que julgar convenientes, sendo vedada terminantemente a subcontratação. 


