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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO
FEDERAL

Gabinete

Assessoria Técnica

 

Termo de Autorização - Padrão 17/2002 SEI-GDF Nº 1/2019
- SEMOB/GAB/ASTEC

Brasília-DF, 14 de junho de
2019

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 59, II, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 38.036, de 03 de março de
2017,

Considerando o disposto na Ata da reunião do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas realizada
em 11 de abril de 2019;

Considerando o regramento con�do no Edital de Chamamento para Manifestação de Interesse Nº
02/2019, que dispõe sobre a manifestação de interesse para apresentação de projetos, levantamentos,
inves�gações e estudos para implantação, exploração, operação, manutenção e gerenciamento do
sistema de estacionamento rota�vo pago de veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao
Distrito Federal, na modalidade de concessão comum;

Considerando a documentação correspondente integrante dos requerimentos entregues pelos
interessados, conforme o item 3 do Edital de Chamamento para Manifestação de Interesse Nº 02/2019; 

Considerando as análises con�das no Processo SEI nº 00090-00008537/2019-19 , resolve:

Art. 1º Autorizar o desenvolvimento de projetos, estudos, levantamentos ou inves�gações, doravante
tratados neste Termo de Autorização como estudos de viabilidade, para implantação, exploração,
operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rota�vo pago de veículos em
logradouros públicos e áreas pertencentes ao Distrito Federal, na modalidade de concessão comum,
pelas seguintes empresas e associações de empresas:

I - SERBET – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRASIL LTDA; 

II - RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A;

III - EXP – EXPLORA PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO S/A; 

IV - QGMB CONSULTORIA LTDA / TI MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM MOBILIDADE LTDA; 

V - AREATEC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA; 

VI - HORA PARK – SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA; 

VII - BENVENUTO ENGENHARIA S/S LTDA; 

VIII - ARIA SOLUÇÃO EM EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA/SA DE OBRA Y SERVIÇOS,
COPASA/MÓDULO BR ARQUITETURA DESIGN E CONSTRUÇÃO LTDA – ME; e

IX - BF CAPITAL ASSESSORIA EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS LTDA/GRANPARK INFORMÁTICA E GESTÃO DE
ESTACIONAMENTO 145DF LTDA.

§ 1° A autorização de que trata o caput deste ar�go:

I - Não gera direito de preferência no processo licitatório do empreendimento;

II - Não obriga a administração pública a realizar licitação;
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III - Não implica, por si só, o direito a ressarcimento de valores envolvidos na elaboração dos estudos de
viabilidade;

IV - Não implica, em nenhuma hipótese, responsabilidade da administração pública perante terceiros por
atos pra�cados por pessoa autorizada;

V - Não confere exclusividade;

VI - É pessoal e intransferível; e

VII - Poderá ser cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito nos termos do Decreto nº 39.613, de
03 de janeiro de 2019.

§ 2° Qualquer alteração na qualificação da autorizada deverá ser imediatamente comunicada  a
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade.

§ 3° É permi�da a associação entre quaisquer pessoas jurídicas de direito privado já autorizadas, sem
prejuízo da comunicação de que trata o parágrafo anterior, sendo vedada essa associação entre
autorizadas e não autorizadas.

§ 4° A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade colocará à disposição das autorizadas, com
prioridade, informações, registros e documentos complementares que estejam em seu poder,
relacionados ao objeto do chamamento público, por elas solicitados, observada, no que couber, a Lei
Distrital nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012.

Art. 2º As autorizadas deverão, além das regras estabelecidas neste Termo de Autorização, observar o
disposto no Edital de Chamamento para Manifestação de Interesse Nº 02/2019 e no Decreto nº 39.613,
de 03 de janeiro de 2019.

Art. 3º O prazo final para a elaboração e apresentação dos estudos de viabilidade é de 90 (noventa) dias
corridos a contar da publicação deste Termo de Autorização.

Parágrafo único. Os estudos de viabilidade desenvolvidos deverão ser sempre entregues, no prazo fixado
e mediante protocolo, em meios impresso e digital, a fim de que possam ser objeto de avaliação e
seleção, não sendo aceitos para avaliação e seleção arquivos gravados de modo a impedir a edição ou o
acesso integral a seu conteúdo.

Art. 4º Ficam as empresas obrigadas a apresentar à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, em
até 15 (quinze) dias úteis a contar da publicação deste Termo de Autorização, sob pena de cassação da
autorização:

I - Plano de Trabalho com cronograma detalhado com a descrição das a�vidades previstas para
elaboração dos estudos de viabilidade, devendo prever a apresentação de resultados parciais, respeitado
o cumprimento do prazo indicado no art. 3º;

II - Indicação de valor do ressarcimento pretendido, indicando os itens de custos inerentes a cada produto
dos estudos de viabilidade, considerando margem de lucro compa�vel com a natureza do serviço e riscos
envolvidos, e ainda, observado o valor máximo nominal de ressarcimento constante do item 6 do Edital
de Chamamento de Manifestação de Interesse Nº 01/2019. Os seguintes itens abaixo deverão ser
apresentados de forma individualizada para cada produto e os respec�vos montantes orçados deverão
ser apresentados em Reais (R$):

a)Gastos com pessoal (inclusive encargos);

b)Despesas gerais (inclusive com diárias e a passagens);

c)Custos administra�vos (exceto diária e passagens);

d)Tributos (exceto encargos com pessoal); e

e)Lucro; e

III - No caso em que ocorreu a associação de duas ou mais empresas, deverá ser indicada a empresa
responsável pela interlocução com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, conforme prevê o
art. 12 do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019.
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Art. 5º Os critérios de avaliação e seleção dos estudos de viabilidade são detalhados no Anexo deste
Termo de Autorização.

Parágrafo Único. Para realizar a avaliação e seleção dos estudos de viabilidade será ins�tuída comissão
nos termos do art. 18 do Decreto 39.613, de 03 de janeiro de 2019.

Art. 6º A comissão a ser ins�tuída poderá:

I - Convocar, a par�r das informações con�das no cronograma detalhado no Plano de Trabalho entregue,
as autorizadas para reuniões de ponto de controle, cuja par�cipação é obrigatória; e

II - Definir valor máximo nominal de ressarcimento inferior ao estabelecido no item 6 do Edital de
Chamamento para Manifestação de Interesse Nº 02/2019, mediante decisão fundamentada.

Art. 7º A autorizada cujo estudo for selecionado:

I - Deverá prestar apoio à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade na sequência do processo,
incluindo a realização de ajustes e prestação de informações adicionais nas etapas referentes à audiência
pública, à análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal e demais órgãos de controle e aos
procedimentos preparatórios da licitação do empreendimento; e

II - Poderá par�cipar do certame licitatório do empreendimento.

Art. 8º O valor estabelecido para ressarcimento poderá ser reduzido caso:

I - A autorizada deixe de prestar o apoio citado no art. 7º; ou

II - Ocorra o aproveitamento parcial dos estudos de viabilidade, tendo estes que serem ajustados ou
complementados pela administração pública ou por terceiros.

Art. 9º Custos de qualquer natureza não serão objeto de qualquer espécie de remuneração,
ressarcimento ou remuneração por parte da administração pública no desenvolvimento das a�vidades
autorizadas neste termo, tampouco se obriga ao pagamento de quaisquer indenizações em sua
decorrência.

Art. 10. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade não fica vinculada a quaisquer estudos de
viabilidade autorizados neste termo, que poderão ser u�lizados, no todo ou em parte, na elaboração de
editais, contratos e demais documentos rela�vos a implantação, exploração, operação, manutenção e
gerenciamento do sistema de estacionamento rota�vo pago de veículos em logradouros públicos e áreas
pertencentes ao Distrito Federal, na modalidade de concessão comum, a critério exclusivo da
administração pública.

Art. 11. Os direitos associados aos projetos, levantamentos, inves�gações e estudos selecionados serão
transferidos pela autorizada par�cipante à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito
Federal, podendo ser u�lizados incondicionalmente pelo órgão ou en�dade licitante, ainda que seja
diversa ou desvinculada desta Pasta.

 Art. 12. Na elaboração dos estudos de viabilidade a pessoa autorizada poderá contratar terceiros, sem
prejuízo das responsabilidades previstas no edital de chamamento público.

Art. 13. Os valores rela�vos aos estudos de viabilidade selecionados serão ressarcidos a autorizada
exclusivamente pelo vencedor da licitação na hipótese de tais estudos serem u�lizados no certame, caso
venha a ocorrer.

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

 

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

 

 

ANEXO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
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O quadro a seguir detalha como os critérios, definidos no art. 17 do Decreto 39.613, de 3/1/2019, serão
aplicados na avaliação e seleção dos projetos, estudos, levantamentos, ou inves�gações para a
implantação, exploração, operação, manutenção e gerenciamento de sistema de estacionamento rota�vo
pago de veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao Distrito Federal, no âmbito do Edital
de Chamamento de Manifestação de Interesse Nº 02/2019:

Critérios de avaliação
(decreto 39.613/2019)

ITENS
AVALIADOS                          ASPECTOS OBSERVADOS

Consistência e coerência das
informações e adoção das
melhores técnicas de
elaboração

PRODUTOS(1):

Diagnóstico e
Planejamento
Plano de Exploração
Plano de Implantação
Plano de Operação e
Gerenciamento
Plano de Manutenção
Modelagem Econômica
e Financeira
Análise Jurídica.

Suficiência, consistência e confiabilidade dos
dados utilizados; adequação das
metodologias empregadas; nível de
detalhamento das soluções; confiabilidade e
rastreabilidade dos resultados

Observância do melhor
interesse público Soluções propostas

Aderência a(2):

Interesses dos usuários
Interesses da população impactada
Interesses da administração pública
Premissas de política pública a serem
observadas na concepção do
empreendimento

Compatibilidade com a
legislação aplicável ao setor e
com as normas técnicas
emitidas pelos órgãos e pelas
entidades competentes

Soluções propostas

Compatibilidade com:

Lei Distrital Nº 4.566/2011, em
especial os art. 3º (incisos I a V), art. 4º
(incisos I, II e XI), art. 26 (inciso IV) e
art. 28 (incisos I a IV);
Lei Complementar do Distrito Federal
Nº 803/2009, em especial o art. 21
(inciso II);
Lei Federal Nº 12.587/2012, em
especial os art. 3º (§3º), artigos 4º, 5º e
6º (no que couber), art. 14 (incisos I,
IV e parágrafo único) e art. 23 (inciso
III)
Norma Brasileira ABNT NBR 9050
(no que couber)

Demonstração comparativa do
empreendimento em relação a
opções equivalentes

 

Resultado da análise
quantitativa pelo método
“Value for Money” (a ser

Comparação entre:

Realização do empreendimento por
meio de parceria com o setor privado
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apresentado na modelagem
econômico-financeira)

Realização do empreendimento por
meio de contratação pública tradicional

Impacto socioeconômico da
proposta para o projeto, se
aplicável

Não se aplica

1. A relação dos subitens que deverão compor cada produto é apresentada na sequência do
documento.

2. O detalhamento dos aspectos a serem observados é apresentado na sequência do documento.

O processo de avaliação e seleção seguirá a seguinte sequência:

1. Consistência e coerência das informações e adoção das melhores técnicas de elaboração:
avaliação técnica de cada um dos produtos que compõem os estudos de viabilidade. Avaliação
eliminatória, podendo ser dispensada as avaliações seguintes para aqueles estudos de viabilidade
que não a�ngirem uma qualidade técnica mínima que indique que eventuais esforços para sanar os
problemas apresentados extrapolariam o razoável em termos de tempo e mobilização de recursos,
prejudicando toda a sequência do processo de estruturação do empreendimento.

2. Observância do melhor interesse público: aderência das soluções propostas aos seguintes
aspectos:

1. Obje�vos específicos relacionados aos usuários do sistema:

Sensação de segurança em relação ao veículo.

Facilidade de reconhecimento e acesso às vagas por meio de sinalização indica�va
clara e padronizada conforme regras de rota�vidade e valores de tarifa.

Adequação dos bolsões existente, com ajustes no layout das vagas e eliminação de
obstáculos para facilitar a circulação e as manobras.

Disponibilização de diversas formas e meios de pagamento.

Facilidades para acesso ao sistema de transporte público cole�vo.

Disponibilização de informações em tempo real rela�vas à disponibilidade de vagas,
tempo máximo de permanência e tempo já u�lizado, valor a pagar e outras.

Disponibilização de informações relacionadas ao comércio, serviços, estações,
terminais, opções alterna�vas de mobilidade (como bicicletas e pa�netes) e outros
pontos de interesse localizados nas proximidades.

2. Obje�vos específicos relacionados à população impactada:

Minimização de possíveis impactos nega�vos em áreas residenciais e comerciais, e
àqueles que as acessam com frequência (moradores, comerciantes e funcionários, por
exemplo).

Minimização de possíveis impactos nega�vos às a�vidades exercidas, inclusive às
informais, nos locais de implantação dos estacionamentos e áreas próximas.

Minimização de outros possíveis impactos ambientais, sociais, urbanís�cos e
paisagís�cos.

3. Obje�vos específicos relacionados à administração pública:

Soluções tecnológicas que facilitem a fiscalização operacional e financeira do
empreendimento pelo órgão ou en�dade competente e dificultem a possibilidade de
fraude.
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Des�nação dos recursos financeiros da outorga de acordo com o inciso III do art. 23 da
Lei 12.587/2012, ou para potencializar a viabilidade de outros empreendimentos,
inclusive proposição de medidas legisla�vas para possibilitar a vinculação.

Compar�lhamento de informações úteis à segurança pública, à iden�ficação de
infrações e irregularidades perante à administração pública e ao planejamento e
operação dos sistemas de transporte e mobilidade.

Minimização de possíveis reações nega�vas relacionadas à implementação do
empreendimento por parte da sociedade.

Regulamentação eficiente para tratar de questões inerentes ao empreendimento, tais
como fiscalização por agentes públicos, multas e penalizações a serem aplicadas aos
usuários, isenções, regramento para carga e descarga, etc.

4. Premissas de polí�ca pública a serem observadas na concepção do empreendimento:

Avaliação e seleção das áreas a serem consideradas e da sequência de implementação
a par�r de uma visão sistêmica de todo o Distrito Federal e seus sistemas de
transporte e mobilidade.

Consideração de todos os �pos de estacionamento, ou seja, os bolsões existentes, ao
longo da via (quando couber), nas entre quadras comerciais, além daqueles
periféricos, que atuarão de modo integrado com o sistema de transporte cole�vo no
que se refere aos deslocamentos para as áreas centrais.

Taxação com vistas à rota�vidade com foco prioritário no Plano Piloto, des�no maior
de viagens do Distrito Federal.

Taxação e regras de rota�vidade flexibilizadas nas demais áreas. 

Implantação grada�va do empreendimento, possibilitando o monitoramento dos
efeitos passo a passo e seu aperfeiçoamento, incluindo a iden�ficação da necessidade
de oferta de novos serviços de transporte público decorrente das restrições impostas,
de forma a assegurar a plena mobilidade dos que hoje fazem uso exclusivo de
transporte por automóvel.

3. Compa�bilidade com a legislação aplicável ao setor: avaliação da compa�bilidade das soluções e
modelagens propostas com o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal,
com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, com a Lei de Mobilidade
Urbana e com as normas de acessibilidade, no que couber.

4. Demonstração compara�va do empreendimento em relação a opções equivalentes: avaliação
quan�ta�va pelo método “Value for Money” com o obje�vo de comparar possíveis alterna�vas
para a realização do empreendimento.

Observações:

1. Em todas as avaliações proceder-se-á a pontuação de subitens a par�r de critérios obje�vos, sendo
os resultados parciais ponderados e somados para a obtenção das notas finais. As notas finais de
cada avaliação, por sua vez, serão ponderadas e somadas para a obtenção do resultado final. Todo
o processo será registrado em planilhas que serão disponibilizadas aos interessados.

2. A única avaliação eliminatória será a de consistência e coerência das informações e adoção das
melhores técnicas de elaboração, podendo ser dispensada as avaliações seguintes para aqueles
estudos de viabilidade que não a�ngirem uma qualidade técnica mínima que indique que
eventuais esforços para sanar os problemas apresentados extrapolariam o razoável em termos de
tempo e mobilização de recursos, prejudicando toda a sequência do processo de estruturação do
empreendimento.

3. A avaliação de observância do melhor interesse público pontuará as soluções propostas, segundo
os obje�vos listados, sem levar em conta a avaliação técnica dos estudos que a embasaram.
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4. Os subitens do quadro abaixo comporão pelo menos 80% da nota final de cada produto do estudo
de viabilidade no que se refere a consistência e coerência das informações e adoção das melhores
técnicas de elaboração:

PRODUTO  SUBITENS

Diagnóstico
e
Planejamento

Caracterização, análise e diagnóstico dos fluxos de deslocamentos relativos aos principais
sistemas de transporte do Distrito Federal.

Identificação da localização de polos de concentração de grande público (shoppings, escolas,
estádios, etc.).

Identificação e diagnóstico das áreas com possibilidade de implantação dos estacionamentos
rotativos no Distrito Federal, a partir de relação indicativa contida neste documento(1).

Avaliação de mercado, incluindo pesquisas de preferência declarada(2), e identificação de
potenciais receitas alternativas.

Identificação de outros empreendimentos públicos ou privados, em fase de implementação ou
planejamento, que possam vir a impactar a modelagem.

Avaliação do cenário macroeconômico atual e identificação e projeção das variáveis
macroeconômicas que poderão impactar a modelagem.

Avaliação de possíveis impactos ambientais, sociais e econômicos causados pelo
empreendimento, considerando os moradores das áreas residenciais abrangidas, os setores de
comércio e de serviços e outras atividades que possam vir a ser impactadas, inclusive as
informais. Proposição de soluções para os impactos identificados.

Análise crítica do marco legal existente (legislação e regulamentação aplicáveis à exploração
de estacionamentos) e de instrumentos relativos ao uso e ocupação do solo que podem trazer
restrições a serem consideradas na concepção das soluções.

1. Relação indica�va apresentada na sequência.

2. Serão disponibilizados estudos já realizados, a exemplo do Plano Diretor de Transporte Urbano e
Mobilidade do Distrito Federal – PDTU e do Plano Diretor de Transporte sobre Trilhos – PDTT, cujos
dados poderão dispensar a realização de novas pesquisas.

PRODUTO  SUBITENS

Plano de
Exploração

Quantificação do número de vagas disponíveis.

Caracterização da demanda, que representa as necessidades de vagas em todas as áreas
consideradas e ao longo de todo o prazo previsto para a concessão.
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Dimensionamento do percentual de distribuição de vagas em cada área considerada por tipo de
utilização (veículo de passeio, idoso, portador de necessidades especiais, carga/descarga,
motocicletas, moradores/comerciantes cadastrados, etc.), bem como de espaços a serem
mantidos livres para situações emergenciais, como combate a incêndios, por exemplo.

Definição e cálculo das variáveis relativas à ocupação, rotatividade e tempo de ocupação das
vagas.

Definição dos valores de tarifa, que podem variar de acordo com a área considerada, o horário,
o dia da semana, o tempo de ocupação e o tipo de utilização, podendo ser previstas inclusive
isenções.

Cálculo de todo o fluxo de receitas ao longo de todo o período de concessão.

Relação das fontes de receitas alternativas e estimativa das respectivas receitas ao longo de todo
o período de concessão.

Avaliação de eventuais impactos às atuais demandas dos sistemas de transporte coletivo do
Distrito Federal em decorrência de mudanças de hábito dos usuários dos estacionamentos.

 

PRODUTO  SUBITENS

Plano de
Implantação

Concepção das soluções relativas a delimitação das áreas de estacionamento, demarcação das
vagas, adequação dos bolsões, eventual disponibilização de vagas cobertas,  sinalização e
identidade visual, paisagismo, iluminação, edificações de apoio, segurança, acessibilidade,
prestação de serviços e exploração de receitas alternativas, bem como definição dos padrões de
desempenho e características técnicas correspondentes.

Quantificação dos serviços e precificação dos custos associados a obras e serviços necessários
para a implementação das soluções concebidas.

Levantamento de eventuais necessidades de desapropriações, desocupações e remoções e
estimativa dos custos associados.

Levantamento das eventuais necessidades referentes a licenciamento, compensação e gestão
ambiental e estimativa dos respectivos custos associados.

Elaboração de plano de comunicação social a ser colocado em prática pelo Governo e pelo
parceiro privado para informar e esclarecer a população de forma a minimizar possíveis reações
negativas relacionadas à implantação do empreendimento.
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PRODUTO  SUBITENS

Plano de
Operação e
Gerenciamento

Definição dos padrões de desempenho e das características técnicas relacionadas à operação
e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago.

Avaliação de questões inerentes ao poder público, como fiscalização por agentes públicos,
tramitação de multas e outras.

Concepção das soluções tecnológicas e definição dos equipamentos e sistemas necessários
para monitoramento, cobrança, comunicação com os usuários, disponibilização de
informações e quaisquer outros serviços relacionados à operação e gerenciamento do sistema
de estacionamentos rotativo.

Quantificação e precificação dos custos associados, ao longo de todo o período de
concessão, de todas as necessidades relativas à aquisição, reposição e utilização dos
equipamentos e sistemas relacionados à operação e gerenciamento do sistema de
estacionamentos rotativo.

Dimensionamento de todos os custos operacionais associados a pessoal próprio e
terceirizados, verbas, seguros, garantias e demais custos administrativos, inclusive custos
relacionados ao fornecimento de energia elétrica, água, limpeza, veículos, combustível,
transporte de valores, etc.

 

PRODUTO  SUBITENS

Plano de
Manutenção

Definição dos padrões de desempenho e das características técnicas relacionadas à manutenção
das áreas de estacionamento, incluindo todas as suas funcionalidades, das edificações, dos
equipamentos, dos sistemas e de todos os demais bens vinculados à concessão.

Quantificação e precificação dos custos associados, ao longo de todo o período da concessão, à
manutenção das áreas de estacionamento, incluindo todas as suas funcionalidades, das
edificações, dos equipamentos, dos sistemas e de todos os demais bens vinculados à concessão.

 

PRODUTO  SUBITENS

Modelagem
Econômica e
Financeira

Definição das premissas macroeconômicas (PIB, TJLP, etc.).

Elaboração de modelo econômico-financeiro considerando todos os custos e receitas no
horizonte do projeto (projeção de fluxo de caixa), através de conjunto de planilhas que
proporcionem facilidade de rastreabilidade dos dados e identificação dos links.
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Proposição de cenário otimizado com a definição do prazo da concessão, dos valores de tarifa
e dos critérios para licitação do empreendimento.

Detalhamento dos resultados (tarifas, valores de outorga, TIR de projeto e dos acionistas,
payback, etc.).

Demonstração de relações custo-benefício para o ente privado, para a administração pública
(análise “Value for Money”) e para a população.

Proposta de modelo de financiamento para lastrear o projeto no período inicial em que
provavelmente haverá concentração de investimentos.

 

PRODUTO  SUBITENS

Análise
Jurídica

Análise de alternativas para estabelecimento do arranjo jurídico para implementação da 
concessão.

Avaliação da necessidade e eventual proposição de legislação ou regulamentação
complementar ou substitutiva.

Critério para reajuste das tarifas.

Parâmetros de desempenho técnicos e de atendimento ao usuário.

Penalidades e sanções.

Critérios, meios e metodologia para reequilíbrio econômico e financeiro.

Matriz de risco.

Estudo jurídico e proposta das garantias a serem oferecidas pelas partes.

Proposta de estrutura de empresa a ser constituída pelo parceiro privado.

Minutas de Edital e Contrato.

 

Relação indica�va das áreas com possibilidade de implantação dos estacionamentos rota�vos no Distrito
Federal a serem considerados em um primeiro momento:
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1. Plano Piloto de Brasília

1. Ministérios e Anexos

2. Palácio do Buri�

3. Quadras Comerciais Locais

4. Quadras Residenciais

5. Quadras 500, 700 e 900 (Sul e Norte)

6. Setor Comercial Sul – SCS

7. Setor Comercial Norte – SCN

8. Setor Bancário Sul – SBS

9. Setor Bancário Norte – SBN

10. Setor de Autarquias Sul – SAUS

11. Setor de Autarquias Norte - SAUN

12. Setor de Rádio e TV Sul – SRTVS

13. Setor de Rádio e TV Norte – SRTVN

14. Setor Médico Hospitalar Sul – SMHS

15. Setor Médico Hospitalar Norte – SMHN

16. Setor Hoteleiro Sul – SHS

17. Setor Hoteleiro Norte - SHN

18. Setor Hospitalar Local Sul – SHLS

19. Setor Hospitalar Local Norte – SHLN

20. Setor de indústrias Gráficas - SIG

 

2. Terminais e Estações de Ônibus:

1. Terminal Asa Sul – TAS

2. Terminal de Integração BRT – Gama

3. Terminal de Integração BRT – Santa Maria

4. Estação Periquito – BRT Sul

5. Estação CAUB – BRT Sul

6. Estação Santos Dumont – BRT Sul

7. Estação Cate�nho – BRT Sul

8. Estação Ipê – BRT Sul

9. Estação SMPW Q. 26 – BRT Sul

10. Estação Vargem Bonita – BRT Sul

 

3. Estações do Metrô / DF

1. Central

2. Galeria
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3. 102 / 202 Sul

4. 106 / 206 Sul

5. 108 / 208 Sul

6. 110 / 210 Sul

7. 112 / 212 Sul

8. 114 / 214 Sul

9. Asa Sul

10. Shopping

11. Feira

12. Guará

13. Arniqueiras

14. Águas Claras

15. Concessionárias

16. Estrada Parque

17. Praça do Relógio

18. Centro Metropolitano

19. Ceilândia Sul

20. Guariroba

21. Ceilândia Centro

22. Ceilândia Norte

23. Terminal Ceilândia

24. Tagua�nga Sul

25. Furnas

26. Samambaia Sul

27. Terminal Samambaia

Documento assinado eletronicamente por VALTER CASIMIRO SILVEIRA Matr.273481-8,
Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade, em 14/06/2019, às 16:42, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 23900060 código CRC= BAB6C505.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Anexo do Palácio do Buri�, 15º Andar - Bairro Zona Cívico Administra�va - CEP 70075-900 - DF

613313-5949

00090-00008537/2019-19 Doc. SEI/GDF 23900060


