
24/01/2022 16:17 SEI/GDF - 78163744 - Relatório

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=88635802&infra_siste… 1/11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO
FEDERAL

Gabinete

Comissão Técnica Zona Verde

 

Relatório SEI-GDF n.º 1/2022 - SEMOB/GAB/CTZV Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022

COMISSÃO TÉCNICA PMI 2/2019/SEMOB

ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS – PROJETO ZONA VERDE

 

RELATÓRIO 10

 

Aprimoramento do Projeto Zona Verde

 

JANEIRO / 2022

 

1. INTRODUÇÃO

Trata-se do Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI 2/2019/SEMOB, vinculado
ao Edital de Chamamento Nº 2/2019, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 9 de maio de
2019, em cujo a empresa autorizada Rizzo Parking and Mobility S/A (doravante neste relatório tratada
como "RIZZO") teve seus estudos selecionados por meio do Edital de Avaliação e Seleção publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal em 20 de novembro de 2019. 

Em atendimento à Nota de Inspeção nº 01/2021 (SEI nº 76364783), reme�da pelo Tribunal
de Contas do Distrito Federal - TCDF em 16/12/2021, o presente Relatório contém elucidações sobre os
itens levantados.

Este Relatório trata de aprimoramentos nas minutas de edital, contrato e anexos, a fim de
compa�bilizá-las com os aprimoramentos efetuados na modelagem econômico-financeira.

Tais ajustes foram feitos a par�r de discussões com a Rizzo, que prestou o devido apoio,
conforme registrado no e-mail encaminhado a esta Comissão (76421412).

Na sequência, são listados os ques�onamentos constante da Nota de Inspeção, bem como
a deliberação da Comissão Técnica em relação ao assunto e os respec�vos esclarecimentos, jus�fica�vas
e descrição dos ajustes resultantes.

Todos os documentos ajustados e os respec�vos links para conferência dos ajustes pela
equipe do e.TCDF são listados e disponibilizados no corpo deste Relatório.

2. ESCLARECIMENTOS E DETALHAMENTO DOS AJUSTES

ITEM A

QUESTIONAMENTO DELIBERAÇÃO COMISSÃO

Readequação dos quan�ta�vos dos serviços rela�vos aos
Estacionamentos previstos no CAPEX, conforme planilha
encaminhada por meio eletrônico

Acatar modificações no
CAPEX

Esclarecimentos: Foram alterados na íntegra os quan�ta�vos dos serviços rela�vos aos Estacionamentos
previstos no CAPEX, exatamente conforme propôs o TCDF. Para consolidação do conceito sugerido pelo
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Tribunal, no qual reduzem-se os inves�mentos a cargo da concessionária, será ajustado o Anexo IV, de
forma a compa�bilizar as obrigações contratuais com os inves�mentos previstos. Os ajustes realizados
resultaram em novos valores de outorga (inicial e mensal).

Ajustes: Planilha do modelo econômico-financeiro (link para acesso), sendo os quan�ta�vos da aba
"ESTACIONAMENTOS" alterados de acordo com sugestão encaminhada pelo TCDF.

Outras alterações:

Valor da bolsa de Menor Aprendiz alterada para R$676,00;

Outorga mensal alterada de 15 para 20%;

Outorga inicial alterada de R$ 52,8 milhões para R$ 69.7 milhões;

Minutas de Edital (link para acesso) e Contrato (link para acesso), a fim de compa�bilizar às
referências ao valor do contrato, garan�as e valores de outorga, que alteraram em função dos
ajustes realizados.

Planilha do modelo de compar�lhamento de risco (link para acesso), ajusta de acordo com o novo
percentual de outorga previsto.

Anexo IV (link para acesso), adequando-se as obras/serviços obrigatórios ao CAPEX.

Anexo VII (link para acesso), adequando-se os cálculos dos valores de desconto / acréscimo de
outorga a serem aplicados de acordo com a variação de receita.

 

ITEM B

QUESTIONAMENTO DELIBERAÇÃO COMISSÃO

Apresentação de critérios técnicos e/ou estudo esta�s�co
para definição das taxas de ocupação e de respeito,
baseadas em ponderação percentual dos quan�ta�vos e da
�pologia das vagas: Ipê Branco (Metrô e BRT); Ipê Amarelo
(Sudoeste, SIG, W3 Norte, Outros) Ipê Roxo (Áreas
Centrais), Ipê Rosa (Setor Governamental)

Apresentação de estudos
realizados, dados
disponíveis e jus�fica�vas
para adoção das taxas
citadas

Esclarecimentos / Jus�fica�vas: Não existem elementos técnicos referentes a dados específicos de
Brasília que permitam uma quan�ficação precisa das taxas de ocupação e respeito. Todos os dados
disponíveis referem-se a situação sem cobrança, ou seja não consideram a impedância que será gerada
pelo pagamento para u�lização das vagas. 

Os critérios técnicos que embasam a adoção das taxas de ocupação de 30% e de respeito entre 50% e
60% estão ancoradas em elementos teóricos e empíricos a par�r de dados já apresentados ao TCDF no
Relatório RIZZO pós reunião (link para acesso) e no Relatório 8/2021 (link para acesso) desta Comissão, os
quais consideram experiências de outras cidades a par�r de dados de editais de licitação e dados reais
verificados pós-contratação dos empreendimentos.

Com relação à taxa de respeito a tabela a seguir sinte�za os dados disponíveis de outra capitais:

CIDADE TAXA DE RESPEITO(%) DADOS
São Paulo 75% Edital

João Pessoa 70% Edital
Natal 50% Edital

Vitória 75% Edital
Florianópolis <60% Pós-contratação

Manaus <60% Pós-contratação
  

https://drive.google.com/file/d/1M9d56i43AA-ZOu1Hz2lgO51cMVIh7d9Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h3Mu5xiGXQJN80LikCE-bu5zxOxsCk3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C0k2qkouy6A0s3KMmUewnTQgxXC2Jodf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jxs5bwVsULZpJDLsdyJkW2Frt_Mm1Q7l/edit?usp=sharing&ouid=114457449888725285732&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Zje88d5CM70VflvnqyGDooVyE9HSU7eX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lMlXrazeUc-fbnZIUvHYG1gHVGM6RknO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KP1pf7-qohGz1Wpn8c8ihffVDTJJvvDt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VIvwIFCr-GprKc7PGMXZpPEowsCaVjE5/view?usp=sharing


24/01/2022 16:17 SEI/GDF - 78163744 - Relatório

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=88635802&infra_siste… 3/11

Diferentemente da taxa de ocupação, que depende fortemente da �pologia das vagas, a taxa de respeito
depende mais de fatoras culturais, relacionados à população, e capacidade de fiscalização, relacionada ao
poder público. Portanto, a u�lização de dados de outras cidades com caracterís�cas de metrópole é um
ponto de parida válido. Verifica-se que em três delas a taxa de respeito proposta é maior que a adotada
para Brasília, enquanto que em outras três a taxa é menor (inclusive naquelas que contam com dados
pós-contratação). Portanto, entende-se que a adoção do valor de 60% é adequada. Devido a fatores
culturais relacionados ao costume da população em não pagar por estacionamentos e frequentemente
para em locais irregulares, entende-se também que a adoção de uma taxa menor no início (50%) é
adequada, até que as ações de fiscalização e conscien�zação passam a gerar efeito.

Com relação à taxa de ocupação, têm-se os seguintes dados:

CIDADE TAXA DE OCUPAÇÃO (%) DADOS
São Paulo 24% Edital

João Pessoa 70% Edital
Natal 70% Edital

Vitória 70% Edital
Florianópolis <20% Pós-contratação

Manaus <20% Pós-contratação

Não obstante a disparidade de valores e de uma maior dependência da �pologia das vaga, pode-se
observar que também para a taxa de ocupação de três das seis cidades listadas (incluindo aquelas que
contam com dados pós-contratação) é menor que a adotada para Brasília. 

Portanto, o ponto de par�da de 30% adotado como taxa de ocupação é compa�vel com dados
esta�s�cos disponíveis e também calcado em aspectos teóricos e conceituais como já se esclareceu
no  Relatório 8/2021 (link para acesso) desta Comissão e se reforça na sequência: 

As par�cularidades da arquitetura modernista de Brasília que legou a cidade uma setorização das
a�vidades laborais, comerciais e habitacionais para o complexo urbanís�co do Plano Piloto, o que refle�u
numa setorização também das áreas de estacionamento do projeto em questão que leva em
consideração o �po de a�vidade existente em cada local da cidade. Essa setorização fez das escalas
monumental e gregária locais de grande concentração de a�vidades laborais e de serviços, caracterizadas
pelos deslocamentos pendulares.

Exatamente por reunir esse �po de a�vidade, as vagas de estacionamento desses espaços foram
denominados como “ipê roxo” e “ipê rosa”, cuja principal caracterís�ca é a possibilidade de manter os
veículos estacionados nessas vagas por até 12h no rosa e 5 horas no roxo, uma vez que foram pensadas
para abrigar os carros dos trabalhadores dessas localidades. Já no “ipê branco” com os bolsões de
estacionamento do Metrô-DF e Terminais do BRT em Gama e Santa Maria não há limite para
permanência máxima e conta com 95% delas reservadas aos motoristas de automóveis que optem por
realizar uma integração intermodal, inclusive sem custos adicionais aos que u�lizarem os trens da
Companhia do Metropolitano e BRT.

Por fim, as vagas caracterizadas como “ipê amarelo” cobrem a chamada escala residencial e concentra a
maioria dos espaços reservados aos estacionamentos no Distrito Federal. Por contar com vagas
residenciais, prevê-se que 80% delas sejam isentas para a população local e apenas 20% sendo cobradas,
sendo que a previsão de cobrança serão naquelas vagas com caracterís�cas comerciais, nas proximidades
dos comércios locais nas entrequadras do Plano Piloto. Exatamente por serem vagas em ambientes
comerciais houve a preocupação de garan�r a rota�vidade da vaga ao prever tempo de permanência
máxima de 2 horas para cada veículo (posteriormente alterada para 3 horas, conforme jus�ficado no item
D deste Relatório). Essa medida busca dar maior dinamismo a essas áreas comerciais garan�ndo maior
rota�vidade das vagas ali disponíveis ao deses�mular que um mesmo automóvel a ocupe por um tempo
excessivo, fator que acaba por inibir o trânsito de consumidores por essas áreas. 

Ao se considerar as especificidades dos bolsões de estacionamento e estra�ficá-las em rosa, roxo,
amarelo e branco, conferindo tempos de permanência dis�ntos para cada um deles, a proposta foi ao
encontro das caracterís�cas dos usuários de cada um desses espaços da cidade, levando em conta o �po

https://drive.google.com/file/d/1VIvwIFCr-GprKc7PGMXZpPEowsCaVjE5/view?usp=sharing
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de deslocamento realizado e o perfil socioeconômico e cultural dos motoristas. No que se refere à
�pologia das vaga, o obje�vo do projeto e o impacto da regras criadas, pode-se esperar para os
diferentes "ipês" que fazem parte do projeto:

IPÊ UTILIZAÇÃO
TÍPICA

REGRA A SER
DESTACADA

IMPACTO NA SITUAÇÃO PÓS-
COBRANÇA

Branco
Usuário do
Transporte

Público

Gratuidade para
usuário do STPC

Pequeno, devido ao incen�vo da
gratuidade

Amarelo Usuário do
Comércio

Tempo de
permanência
reduzido para
incen�var a
rota�vidade

Alto, devido ao tempo de
permanência reduzido

Rosa Servidor
Público

Tempo de
permanência alto,
compa�vel com a

jornada de trabalho

Alto, devido ao alto custo para
permanecer o dia inteiro 

Roxo
Usuário de

Serviços
Gerais

Tempo de
permanência médio

para permi�r a
realização das

a�vidades

Médio. A redução deve se dar
mais em função da cobrança do

que em função do tempo de
permanência es�pulado

De forma a considerar a �pologia das vagas e o efeito das regras adotadas, apresenta-se a seguir uma
simulação que considera de forma diferenciada a taxa de ocupação nos diversos "ipês". Os valores limites
adotados consideram:

Aspectos teóricos da polí�ca de estacionamentos, abordados no Relatório 8/2021 (link para
acesso) desta Comissão, que apontam que taxas de ocupação menores que 20 % tendem a
inviabilizar economicamente o empreendimento e que taxas de ocupação muito altas são um sinal
que os obje�vos relacionados à da polí�ca de mobilidade não foram a�ngidos.

Limites inferiores e superiores dos dados esta�s�cos disponíveis (24% a 70%)

No quadro abaixo é apresentado o resultado final, ponderado conforme os percentuais que cada
"ipê" contribui para a receita total do empreendimento, de acordo com aba "RECEITA" da planilha do
modelo econômico-financeiro (link para acesso):

IPÊ
RECEITA
MENSAL

(R$)

% RELATIVO DE
CONTRIBUIÇÃO

(a)

TAXA DE
OCUPAÇÃO

DIFERENCIADA  (b)

TAXA
PONDERADA

= (a) x (b)
Branco 66.996,07 1,06% 70% 0,74%

Amarelo 2.306.930,22 36,57% 24% 8,78%
Rosa 2.291.224,32 36,32% 24% 8,72%
Roxo 1.642.485,60 26,04% 45% 11,72%

TOTAL 6.307.636,21 100,00% - 29,96%
 

É importante ressaltar que para os ipês amarelo e rosa (menores taxas de ocupação), devido às suas
caracterís�cas, nos horários iniciais da manhã, finais da tarde e de almoço a ocupação tende a ser
mínima, o que impacta na média final do dia.

Demonstra-se , portanto, que com uma abordagem que considera de forma diferenciada os "ipês", a
par�r de critérios técnicos e dados esta�s�cos, chega-se a uma taxa de ocupação muito próxima do valor
adotado de 30%. Entende-se pela não necessidade de ajustar a planilha, uma vez que a aba "FLUXO DE
CAIXA", que calcula o resultado final do projeto, u�liza a receita total, receita esta que, conforme

https://drive.google.com/file/d/1VIvwIFCr-GprKc7PGMXZpPEowsCaVjE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9d56i43AA-ZOu1Hz2lgO51cMVIh7d9Q/view?usp=sharing
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demonstrado, não alteraria caso se adotasse taxas de ocupação diferenciadas para os "ipês" conforme o
quadro acima. 

Mais uma vez, não obstante a abordagem acima apresentada, reforça-se as seguintes premissas:

As taxas de ocupação e respeito propostas não podem ser vistas como uma camisa de força ao
projeto ao ponto de inviabilizá-lo economicamente nem enquanto polí�ca pública de mobilidade.
Por isso mesmo, tais dados servem de parâmetros para se pensar a polí�ca de estacionamento
ar�culada a uma polí�ca de mobilidade urbana. O cenário ideal é aquele no qual se deses�mula o
uso do transporte individual nos deslocamentos impactando posi�vamente no sistema de
mobilidade da cidade;

Nesse sen�do, a par�r de parâmetros técnicos e teóricos se propôs uma taxa de ocupação de 30%
vista como prudente no sen�do de garan�r a sustentabilidade e rentabilidade da operação por
parte da concessionária, mas sobretudo, busca-se com tal es�ma�va o maior êxito possível para a
polí�ca de mobilidade urbana da cidade, qual seja, a busca por deses�mular o uso do automóvel
par�cular. Fator que impactará posi�vamente na mobilidade da cidade ao chegar ao seu obje�vo
principal que é a redução de circulação de automóveis, sobretudo no Plano Piloto. Nessa
perspec�va, pode-se pensar inclusive em disposi�vos monetários que deses�mulem o uso das
vagas quando a taxa de ocupação encontrar-se muito acima dos 30% �dos como ideal para a
operação dos estacionamentos rota�vos enquanto uma polí�ca de mobilidade urbana que tem
como principal obje�vo reduzir o uso dos automóveis par�culares nos centros urbanos das
cidades;

Como se pode verificar, o disposi�vo mi�gador de risco, apresentado no Anexo VII (link para
acesso), reparte proporcionalmente perdas e ganhos dos parceiros privados decorrentes de
variação da receita que podem ser ocasionada por uma ampla faixa de variação das taxas de
ocupação e respeito, além de outros fatores como os percentuais de isenção previstos; e

As taxas de ocupação e respeito adotadas são apenas referenciais para o procedimento licitatório,
sendo que o verdadeiro resultado do projeto advirá das avaliações realizadas pelos proponentes,
que poderão adotar valores menos conservadores em suas propostas.

Ajustes: Este item não requer ajustes em documentações.

ITEM C

QUESTIONAMENTO DELIBERAÇÃO COMISSÃO

Melhor detalhamento do disposi�vo de mi�gação de risco
(nova matriz de risco), com adequação dos termos das
minutas do edital e contrato às devidas regências do
referido disposi�vo, bem como eventuais exclusões de
custos decorrentes de ajustes do projeto

Aprimorar e ajustar o
disposi�vo e a planilha,
verificar e consolidar as
referências nas minutas
de Edital e Contrato.

Esclarecimentos / Jus�fica�vas: No conjunto de documentos não há um anexo específico como sendo
(ou contendo) a matriz de risco. Os riscos são tratados diretamente na cláusula 28 da Minuta de Contrato
(link para acesso), sendo que na subcláusula 28.3 são relacionados os riscos a serem assumidos pela
concessionária, entre eles a variação de receita ocasionada por taxas de ocupação e respeito diferentes
das previstas, além de outras causas que podem causar impacto na receita, Ou seja, fica claro que
variações de receita em relação aos valores previstos no estudo de viabilidade e na planilha do modelo
econômico-financeiro não poderão ser objeto de pleito de reequilíbrio econômico-financeiro por parte
da concessionária.

Por outro lado, a subcláusula 28.3.3 faz remissão expressa ao disposi�vo mi�gador de risco, deixando
claro que os impactos da variação de receita deverão ser atenuados pela aplicação das regras
estabelecidas no Anexo VII do Contrato.

No que se refere ao pagamento da outorga, a subcláusula 20.1 também faz remissão ao Anexo VII do
Contrato, deixando claro que as regras lá estabelecidas deverão ser aplicadas no cálculo do valor a ser

https://drive.google.com/file/d/1lMlXrazeUc-fbnZIUvHYG1gHVGM6RknO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C0k2qkouy6A0s3KMmUewnTQgxXC2Jodf/view?usp=sharing


24/01/2022 16:17 SEI/GDF - 78163744 - Relatório

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=88635802&infra_siste… 6/11

pago.

Portanto, entende-se que há os devidos vínculos entre a minuta do contrato e o anexo VII, garan�do
dessa forma segurança na aplicação das regras propostas para mi�gação do risco de variação de receita.

Com relação à minuta de Edital entendeu-se pela necessidade de incorporar referência ao disposi�vo de
mi�gação de risco, acrescentando-se a subcláusula 12.4.1 com o seguinte texto: "12.4.1 Para formulação
da oferta do VALOR DE OUTORGA MENSAL o proponente deverá levar em conta o disposto na
subcláusula 20.1 do CONTRATO e as regras estabelecidas no ANEXO VII - Mi�gação de Riscos". Foi
acrescido também na subcláusula 1.2 da minuta de Edital a referência ao ANEXO VII - Mi�gação de
Riscos.

Com relação ao referido disposi�vo, foi aprimorada a redação do Anexo VII para um melhor
detalhamento, conforme solicitado. Adicionalmente, o próprio disposi�vo e a planilha em excel com o
cálculo dos valores a serem considerados na sua aplicação foram ajustados em decorrência das exclusões
de custos solicitadas pelo Tribunal (Item A deste Relatório). 

Ajustes: Foram justados os seguintes documentos:

Minuta do Edital (link para acesso), subcláusulas 1.2 e 12.4.1

Anexo VII - Mi�gação de Riscos (link para acesso)

Planilha de Simulação do Disposi�vo de Mi�gação de Risco (link para acesso)

 

ITEM D

QUESTIONAMENTO DELIBERAÇÃO COMISSÃO

Jus�fica�va para a imposição do teto de 2 horas para
permanência em vagas situadas no Ipê Amarelo, onde se
apresentam prestadores de serviços de saúde e de
emergência médica e residências, entre outros, visto que,
nos demais setores, a permanência máxima é superior a 5
horas

Alterar o limite máximo
de 2 horas para 3 horas
nas vagas situadas no Ipê
amarelo

Jus�fica�vas: Entende-se como emergências médicas situações nas quais há a necessidade de acesso
direto à unidade hospitalar, nas quais a maioria dos pronto socorros já dispõem de vaga própria em sua
entrada para u�lização por ambulâncias ou veículos par�culares. Para situações de consultas ou
atendimento não emergencial o período de 3 horas tende a ser suficiente, havendo a possibilidade
alterna�va de u�lização de estacionamento privados (no Setor Hospitalar Local Sul, por exemplo, grande
parte das vagas pertencem a estacionamentos privados). Outros locais no Ipê amarelo que possuem
clínicas e hospitais (quan�dade de vagas não significa�vas em relação ao total do Ipê Amarelo), também
possuem estacionamentos privados.

Por outro lado, a rota�vidade é um dos principais obje�vos do projeto visando a democra�zação do uso
do espaço público de acordo com conceitos mais modernos de mobilidade. O Ipê Amarelo, de todos os
setores, é exatamente aquele, por sua caracterís�ca de possuir uma grande quan�dade de
estabelecimentos comerciais, onde os bene�cios dessa polí�ca podem ser mostrar mais evidentes, tanto
pelo lado dos usuários, que terão facilidade em encontrar vagas, quanto pelo lado dos estabelecimentos
comerciais, que tenderão a ter mais clientes. Nas quadras comerciais, talvez a situação �pica que
demande o maior tempo de permanência é a dos restaurantes, para o que entende-se que 3 horas é
suficiente, lembrando que no período noturno não haverá cobrança.

A permissão de períodos de permanência máxima maiores nesses locais descaracterizaria um dos
principais obje�vos do projeto e em pouco mudaria a realidade atual, na qual grande parte das vagas são
ocupadas por comerciários ao longo de grande parte do dia, fazendo com que um dos bene�cios
esperados não fosse sen�do pela população.

https://drive.google.com/file/d/1h3Mu5xiGXQJN80LikCE-bu5zxOxsCk3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lMlXrazeUc-fbnZIUvHYG1gHVGM6RknO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jxs5bwVsULZpJDLsdyJkW2Frt_Mm1Q7l/edit?usp=sharing&ouid=114457449888725285732&rtpof=true&sd=true
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Quanto às áreas residenciais, descarta-se a fixação de limites maiores em relação ao tempo de
permanência máximo nas quadra comerciais, uma vez que tal regramento poderia ter efeito semelhantes
à gratuidade no que se refere a atrair outros usuários fazendo com que os próprios moradores não
encontrem vagas em sua quadra. Para a situação de um usuário não isento que vai visitar um morador
local, 3 horas de permanência máxima tende também a ser suficiente na maioria dos casos. Para
situações em que esse limite gere algum inconveniente, evocam-se, novamente conceitos modernos de
mobilidade que dizem respeito ao incen�vo de outros modos de deslocamento que não o veículo
automo�vo próprio.

Por fim, há que se lembrar que em todas as situações haverá sempre a possibilidade de troca de vaga
para outra próxima, de forma a reiniciar a contagem do tempo de permanência.

Ajustes: Alterado o tempo de permanência máximo no quadro da subcláusula 18.1 da Minuta do
Contrato (link para acesso). O disposi�vo correspondente também será alterado na Minuta de Decreto
(link para acesso)

 

ITEM E

QUESTIONAMENTO DELIBERAÇÃO
COMISSÃO

Situação da aprovação da minuta do decreto regulamentar do
projeto Zona Verde, tendo em conta o que constou do item II da
Decisão nº 3.473/2021

Informar ao TCDF à
situação dos trâmites
para edição do
Decreto
Regulamentar

Esclarecimentos / Jus�fica�vas: Os trâmites para aprovação da minuta do decreto regulamentar do
projeto Zona Verde estão registrados no processo SEI 00090.00029718/2021-95. As ações realizadas até o
presente momento foram as seguintes:

1. Elaboração de Minuta de Decreto (link para acesso) pela Subsecretaria de Parcerias e Concessões;

2. Emissão de Parecer (link para acesso) pela Assessoria Jurídico-Legisla�va da SEMOB;

3. Cota de Aprovação (link para acesso) da Assessoria Jurídico-Legisla�va da SEMOB; e

4. Despacho (link para acesso) retornando o processo para a Subsecretaria de Parcerias e Concessões.

As próximas ações serão às seguintes:

1. A Subsecretaria de Parcerias e Concessões irá proceder os ajustes recomendados pela Assessoria
Jurídico-Legisla�va da SEMOB. Conforme consta na Cota de Aprovação emi�da pela área jurídica,
tratam-se de alterações redacionais, não havendo necessidade de nova análise após os ajustes.

2. Encaminhamento pela SEMOB para a Casa Civil do Distrito Federal, a quem caberá os trâmites
finais para a edição e publicação do Decreto.

A SEMOB somente dará início aos procedimentos para licitação do empreendimento, conforme
determinação constante do item II da Decisão nº 3.473/2021 do TCDF, após a publicação do Decreto em
questão. 

Ajustes: Este item não requer ajustes em documentações.

ITEM F

QUESTIONAMENTO DELIBERAÇÃO COMISSÃO

Avaliação técnico-jurídica da possibilidade de licitação com
inversão de fases no caso do Projeto Zona Verde, tendo em
conta o entendimento do Acórdão-Plenário TCU nº
447/2009

Manter licitação sem
inversão de fases

https://drive.google.com/file/d/1C0k2qkouy6A0s3KMmUewnTQgxXC2Jodf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxg3y57Th1seNAFf7SmgWNAbj3wVAGEd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gxg3y57Th1seNAFf7SmgWNAbj3wVAGEd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NoUFEb5d-KALN_G5lgsONoOQjW28c4eJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHzjQ1HWn7Cu90C4fxaweh80b9nhXHyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/130pCGqpBX1BtXcquZ4vWA0CijI2IR38f/view?usp=sharing
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Jus�fica�va: 

A inversão de fases, objeto da manifestação do Tribunal, hoje se faz uma realidade, visto a
edição da Lei n. 14.133/2021, que atualiza/subs�tui uma gama de leis, como a lei de Licitações, Lei n.
8.666/95, a lei de Concessões, Lei n. 8.987/95, a lei da PPP, Lei  n. 11.079/04, a lei do Pregão, Lei n.
10.520/02 e lei do RDCP, Lei n. 12.462/11.

Porém, em tempo de convivência dos regimes, a Secretaria optou pela aplicação da ordem
primeiro a fase de habilitação e depois a fase de análise da proposta econômica por entender que o
objeto da licitação, sua  sensibilidade à capacidade de operação do sistema pela proponente vencedora e
o impacto do projeto nos hábitos da sociedade do Distrito Federal, em especial dos moradores de
Brasília, implica mormente em preocupações pós certame,  o que jus�fica apreciar a qualificação do
concorrente sem o viés de favorecer uma oferta mais vantajosa.

Vejamos:

O objeto é a outorga da CONCESSÃO para a implantação, exploração, operação,
manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rota�vo pago de veículos em logradouros
públicos. Tal sistema de estacionamento rota�vo implica, conforme apresentado no Edital e seus Anexos
IV e VI, numa combinação de equipamentos e sistemas de tecnologia de informação que deverão gerir a
venda/compra e u�lização dos créditos de estacionamento, os procedimentos de fiscalização da
u�lização regular das vagas, a prestação de informações ao USUÁRIO e ao PODER CONCEDENTE, além de
controlar a arrecadação do sistema, tudo isso em tempo real.

No próprio Edital, além das comprovações de praxe sobre a habilitação legal e financeira,
está previsto somente uma comprovação na parte da habilitação técnica:

Comprovação de ap�dão para o desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em
caracterís�cas, quan�dades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado(s)
de capacidade técnica, em nome da LICITANTE emi�do(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove a experiência da LICITANTE em implantação e operação de sistemas eletrônicos
de monitoramento de vagas rota�vas em logradouros públicos, com geração de dados em tempo real e
sistemas informa�zados no total de 10.000 (dez mil vagas).

Lembramos que este mesmo item, qualificação técnica, já foi objeto de análise por esse
Tribunal, sendo adequadas todas as solicitações referentes ao mesmo por essa Secretaria, ou seja, as
caracterís�cas que não se mostraram essenciais para as proponentes já foram re�radas das obrigações de
comprovação, possibilitando um aumento da gama das empresas no certame.

Além da necessidade de que a proposta vencedora represente uma compe�dora que
previamente dê ao Poder Concedente segurança técnica da sua operacionalização e de seus resultados,
este projeto em especial toca num ponto sensível da cidade de Brasília, a ocupação dos espaços públicos
pelos automóveis. Recordamos apenas resumidamente aqui, posto o assunto estar documentado nos
estudos encaminhados e em muitas outras discussões abertas não só por órgãos de governo, mas como
pela imprensa, por universidades, organizações não governamentais, assembleias comunitárias, etc., a
existência de uma dependência dos moradores do Plano Piloto de Brasília pelo transporte individual, e
porque não dizer, de uma opção (natural) pelo conforto do automóvel. Isso, somado à um índice de
motorização al�ssimo, nos oferece uma realidade em que a necessidade do carro e de vagas para
acomodá-los não será suplantada num curto prazo.

Visto essa realidade, a Secretaria entende como o ponto mais sensível da “primeira fase”
do projeto o convencimento público. Esse convencimento é substancial para sucesso da implantação do
projeto para posterior a�ngimento dos seus obje�vos, e terá uma maior chance de ocorrer caso o
número de possíveis ocorrências que dificultem a operacionalização do sistema seja mínimo, ou seja a
vencedora da licitação deve impreterivelmente ser confiável, apresentando a sociedade uma solução
imediata aos problemas para u�lização do serviço. Qualquer troca entre o bem advindo do a�ngimento
dos obje�vos estratégicos do projeto (médio prazo) e um bom funcionamento do serviço num curto
prazo, do ponto de visto da Secretaria, apesar de nobre, dificultará a implantação do projeto.
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Apresentadas os argumentos técnicos, reiteramos alguns pontos clássicos sobre a inversão
das fases, como 1) a flexibilização da análise da habilitação, deixando as comprovações editalícias
obje�vas em segunda plano, ou mesmo sob a discricionariedade da Comissão de Licitação , visto ter uma
proposta comercial vencedora que aparentemente será mais vantajosa ao Poder Concedente (num
primeiro tempo a vantagem econômica é preponderante no projeto); e 2) o aumento da possibilidade da
par�cipação de compe�dores aventureiros, que sob a mesma ó�ca da vantagem econômica, podem
gerar problemas, além de diretamente relacionados ao processo de licitação, com a opinião pública,
organizações civis e os órgãos de controle.

 

Ajustes: Este item não requer ajustes em documentações.

 

3. OUTROS DOCUMENTOS AJUSTADOS

Para fins de atualização, foram ajustados ainda os seguintes documentos:

Anexo I - Termos e Definições (link para acesso); e

Anexo II - Modelos e Declarações (link para acesso).

4. CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

Entende-se que os ajustes registrados e jus�ficados neste Relatório contribuem de forma
importante para o aprimoramento do projeto e redução de riscos, tanto na fase de licitação, quanto na
fase de execução contratual.

Assim sendo, esta Comissão Técnica propõe ao Senhor Secretário de Estado de Transporte
e Mobilidade do Distrito Federal o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF,
deste Relatório e dos arquivos citado no item 1, os quais podem ser acessados eletronicamente por meio
de link no próprio texto em que são citados.

 

 

HENRIQUE OLIVEIRA MENDES (Matrícula 275.262-x)

Coordenador da Comissão Técnica - PMI n.º 02/2019/SEMOB

(Portaria SEMOB nº 154/2021, publicada no DODF em 8 de outubro de 2021)

 

ALESSANDRO SILVA BARBOSA (Matrícula 174.914-5)

Membro da Comissão Técnica - PMI n.º 02/2019/SEMOB

(Portaria SEMOB nº 154/2021, publicada no DODF em 8 de outubro de 2021)

 

BRUNA PINHEIRO DE MELO (Matrícula 276.159-9)

Membro da Comissão Técnica - PMI n.º 02/2019/SEMOB

(Portaria SEMOB nº 154/2021, publicada no DODF em 8 de outubro de 2021)

 

FERNANDO JORGE RODRIGUES (Matrícula 0032077)

Membro da Comissão Técnica - PMI n.º 02/2019/SEMOB

(Portaria SEMOB nº 51/2019, publicada no DODF em 1º de julho de 2019)

 

JANUARIO ÉLCIO LOURENCO (Matrícula 268.705-4)

https://drive.google.com/file/d/1u14FeCoQJNoQSPUEehcIUqP-Gp7SwM5G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJMlpzsMWrXQ3Ei4uXY6KJbrBZ8syzhY/view?usp=sharing
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Membro da Comissão Técnica - PMI n.º 02/2019/SEMOB

(Portaria SEMOB nº 154/2021, publicada no DODF em 8 de outubro de 2021)

 

OSVALDO ASSIS ROCHA NETO (Matrícula 176.422-5)

Membro da Comissão Técnica - PMI n.º 02/2019/SEMOB

(Portaria SEMOB nº 154/2021, publicada no DODF em 8 de outubro de 2021) 
 

 

THAIS CHRISTINE LEMOS PARANHOS (Matrícula 278.589-7)

Membro da Comissão Técnica - PMI n.º 02/2019/SEMOB

(Portaria SEMOB nº 154/2021, publicada no DODF em 8 de outubro de 2021)

Documento assinado eletronicamente por JANUARIO ELCIO LOURENCO - Matr.0268705-4,
Membro da Comissão Técnica Zona Verde, em 24/01/2022, às 16:09, 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.

Documento assinado eletronicamente por BRUNA PINHEIRO DE MELO - Matr.0276159-9,
Membro da Comissão Técnica Zona Verde, em 24/01/2022, às 16:11, 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.

Documento assinado eletronicamente por OSVALDO ASSIS ROCHA NETO - Matr.0176422-5,
Membro da Comissão Técnica Zona Verde, em 24/01/2022, às 16:11, 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.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO SILVA BARBOSA - Matr.0174914-5,
Membro da Comissão Técnica Zona Verde, em 24/01/2022, às 16:12, 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.

Documento assinado eletronicamente por THAIS CHRISTINE LEMOS PARANHOS -
Matr.0278589-7, Membro da Comissão Técnica Zona Verde, em 24/01/2022, às 16:12,
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.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JORGE RODRIGUES - Matr.0003207-7,
Membro da Comissão Técnica Zona Verde, em 24/01/2022, às 16:14, 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.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE OLIVEIRA MENDES - Matr.0275262-X,
Coordenador(a) da Comissão Técnica, em 24/01/2022, às 16:17, 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?
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