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I. APRESENTAÇÃO 

 Tratam os autos da análise da Concorrência Internacional a ser realizada 
pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB, 
cujo objeto é a concessão patrocinada para a implantação e prestação do Serviço 
Público de Transporte Urbano Coletivo por VLT, ligando o TAS-Terminal Asa Sul ao 
TAN-Terminal Asa Norte, passando pela via W3, e sua extensão até o Aeroporto JK. 

2. A proposta contempla a implantação, conservação e manutenção de 
obras civis e sistemas operacionais, o fornecimento e operação dos veículos e a 
implantação de sistema de circulação complementar para bicicletas e pedestres, entre 
as quadras 600 e 900. 

3. Para a análise prévia desta Corte de Contas, nos termos da Resolução 
TCDF n.º 290/2016, foram encaminhados1 os estudos2 de modelagem técnica, 
operacional, jurídica e econômico-financeira, além de material técnico adicional3 (aba 
associados).  

4. O Plenário desta Corte, por meio da Decisão n.º 5299/20204, autorizou 
o corpo técnico realizar a fiscalização pertinente, in verbis: 

“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – 
tomar conhecimento: a) da Informação n.º 112/2020-DIGEM3 (e-DOC 
7C7E7BC6-e); b) do Ofício SEI-GDF n.º 2.020/2020-SEMOB/GAB (e-DOC 
A0BF6214-e); II – autorizar o retorno dos autos à Segem/TCDF, para 
realização da fiscalização pertinente, nos termos da Resolução n.º 290/2016-
TCDF e da Portaria n.º 122/2020-TCDF.” 

5. Para a realização da avaliação dos documentos submetidos a esta 
Corte, tendo em vista a autorização contida na mencionada Decisão, foi designada5 
equipe multidisciplinar composta de auditores da Secretaria de Fiscalização de 
Gestão Pública, Infraestrutura e Mobilidade – SEGEM/DIGEM2 e da Secretaria de 
Fiscalização Especializada – SESPE/DIFO. 

6. Registra-se que, em 14.12.2020, o MPjTCDF apresentou a este TCDF 
uma denúncia na qual são relatadas possíveis irregularidades no Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI) do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT na via W3, em 
decorrência de estudos contratados pelo Metrô-DF para elaboração do Plano de 
Desenvolvimento de Transporte sobre Trilhos. O assunto está sendo tratado no 
Processo n.º 9971/20206. 

  

 
1 Ofício n.º 2020/20-SEMOB/GAB (peça 01) 
2 Processo n. 00090-00032118/2020-23-e apensado a estes autos 
3 Ofício n.º 2302/20-SEMOB/GAB (peça 10) e Nota Técnica n.º 16/2020 – SEMOB/GAB/AESP (peça 8), em 

03.12.2020 
4 Em conformidade com o contido na Informação n.º 112/2020 – DIGEM3 (peça 2) 
5 Peça 12 
6 O referido processo trata da regularidade do processo de contratação da PMI, não havendo impacto nessa 

licitação a priori. 
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II. ANÁLISE 

7. O objetivo da presente instrução compreende a avaliação das 
informações apresentadas pela SEMOB para a realização da Concorrência 
Internacional, tendo por objeto a concessão patrocinada para a implantação e 
prestação do Serviço Público de Transporte Urbano Coletivo do SI-VLT-W3, composta 
dos seguintes documentos (aba associados): 

a) Estudos de Viabilidade: composto por 11 Cadernos Técnicos e a planilha da 
modelagem financeira; 

b) Edital, contrato e anexos: minuta do edital, minuta do contrato e 22 anexos; 

c) Documentação técnica adicional: contendo o detalhamento do orçamento com 
os investimentos e a Anotação de Responsabilidade Técnica; e 

d) Nota Técnica n.º 16/2020 – SEMOB/GAB/AESP (peça 8); 

1. Análise do Objeto da Concessão 

8. Nos termos da Minuta de Edital apresentada, o objeto da presente 
Concorrência Internacional é a concessão patrocinada para a implantação e prestação 
do Serviço Público de Transporte Urbano Coletivo por VLT, ligando o Terminal Asa 
Sul (TAS) ao Terminal Asa Norte (TAN), passando pela via W3, e sua extensão até o 
Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, contemplando 
a implantação, conservação e manutenção de obras civis e sistemas operacionais, o 
fornecimento e operação dos veículos e a implantação de sistema de circulação 
complementar para bicicletas e pedestres, entre as quadras 600 e 900. 

9. A licitação será realizada na forma prevista pelo Edital de Chamamento 
de Manifestação de Interesse da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do 
Distrito Federal publicado no DODF de 23.01.2019, e do Termo de Autorização 
publicado no DODF de 29.03.2019, sendo regida pela Lei Federal n° 11.079/2004; Lei 
Federal nº 8.987/1995; Lei Federal nº 9.074/1995; Lei Federal nº 8.666/1993; Lei 
Distrital nº 3.792/2006; Decreto Distrital nº 39.613/2019; e demais normas pertinentes, 
bem como pelo disposto no edital e seus anexos. 

10. O critério de julgamento da licitação será o de menor valor da 
contraprestação pecuniária a ser paga pelo poder concedente. 

11. A concessão se desenvolverá em 3 (três) fases, a seguir detalhadas: 

FASE I: implantação e prestação do Serviço Público de Transporte Urbano 
Coletivo do SI/ VLT/W3 ligando o TAS – Terminal Asa Sul / Setor Hípico ao 
TAN – Terminal Asa Norte, com extensão aproximada de 16 km; 

FASE II: implantação e prestação do Serviço Público de Transporte Urbano 
Coletivo do SI/ VLT/W3 ligando o Aeroporto JK ao TAS – Terminal Asa Sul / 
Setor Hípico, com extensão aproximada de 6 km; 

FASE III: implantação, conservação e manutenção sistema de circulação 
complementar para bicicletas e pedestres, entre as quadras 600 e 900. 

e-DOC EEC0B618
Proc 00600-00008644/2020-20-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o e-DOC EEC0B618

https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EEC0B618
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=8644&filter[anoproc]=2020


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA/DIFO 

                                                                                

Proc: 
8644/2020                                                                   

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE/DIGEM2 

 

5 
 

12. De acordo com o item 1.4 da Minuta de Edital, a execução das Fases 2 
e 3 poderá ser invertida, a critério exclusivo do poder concedente. 

13. No Caderno 11 – Análise Jurídica – foi registrada a seguinte 
consideração: 

“Vale destacar que a ordem de início para fornecimento e implantação das 
fases II e III dependerá exclusivamente do interesse público, não sendo 
obrigatória a observância da ordem cronológica de cada uma dessas 
fases, mormente considerando que essas fases são independentes 
entre si. A única fase obrigatória e que deverá ser dada a ordem de início 
conforme a ordem cronológica é a fase I.” (grifo nosso) 

14. Além disso, no Caderno 7 – Modelo Operacional – consta a seguinte 
disposição: 

“2.2 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 

2.2.1 Fases de Implantação 

A implantação do empreendimento foi dividida em duas fases, a saber: 

• Fase Inicial, que corresponde ao Trecho HIP a TAN; 

• Fase Horizonte, que corresponde à extensão da linha até o Aeroporto 
Internacional de Brasília, compreendendo o Trecho completo AERO a TAN. 
A Fase Inicial contará com 24 estações e 17Km de vias, conforme Plano de 
Via apresentado na figura 2.2 

A Fase Horizonte, a ser estudada futuramente, compreende as estações 
Zoológico, BRT Sul, EPAR e Aeroporto, com aproximadamente 6.1Km de 
extensão, conforme Plano de Via apresentado na figura 2.3. 

Nesse momento, será objeto de avaliação somente a Fase Inicial do 
empreendimento.” (grifo nosso) 

15. Vale também destacar que, de acordo com o detalhamento da avaliação 
econômico-financeira contida no Caderno 10, os investimentos referentes às obras 
das Fases 2 e 3 serão totalmente custeados pelos aportes públicos, ou seja, não 
haverá nenhum investimento financeiro do parceiro privado para a implantação 
dessas fases. 

Figura 1 – Aportes públicos correspondente a cada fase do projeto 

 

 
Fonte: Caderno 10 - Avaliação econômico-financeira 

16. Haja vista essas disposições constantes dos documentos apresentados 
pela SEMOB, infere-se que as Fases 2 e 3 não serão obrigatórias e o início da 
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execução dependerá exclusivamente do interesse público, não tendo o parceiro 
privado nenhuma garantia que essas fases serão de fato executadas. 

17. Em reunião da equipe da DIGEM2 com a SEMOB ocorrida em 16.12.20, 
os representantes dessa confirmaram que as Fases 2 e 3 não serão obrigatórias. 
Contudo, a redação do edital e dos documentos que o compõem não deixam 
clara essa discricionariedade. 

18. Conforme análises expostas mais à frente neste Relatório, a realização 
das Fases 2 e 3, no âmbito da presente PPP, será questionada. 

19. Porém, caso a SEMOB opte por manter a previsão de realização dessas 
fases, será imprescindível o ajuste das disposições editalícias, de forma a explicitar a 
incerteza quanto a sua execução, bem como prever, na repartição de riscos, se a 
Concessionária fará jus ou não a alguma compensação em caso da não-realização.   

20. Para isso, a SEMOB deve avaliar o impacto da não execução dessas 
fases na modelagem econômico-financeira do empreendimento, realizando, se for o 
caso, simulações com os diversos cenários possíveis, conforme realizado por esta 
Equipe na avaliação da Modelagem Econômico-Financeira. 

21. Não obstante, no tópico a seguir, serão tecidos comentários específicos 
sobre as obras previstas para a Fase 3, e nos tópicos sobre os Estudos Técnicos e a 
demanda serão novamente comentadas as questões atinentes às Fases 2 e 3.  

1.1 Análise do Objeto da Concessão - Fase III 

22. Para a implantação completa do empreendimento da W3, conforme 
previsto no projeto apresentado pela SEMOB, serão realizadas as obras previstas na 
Fase 3, referente à urbanização das áreas do entorno do corredor W3, W2 e das 
ligações entre as quadras 900 e 600, conforme apresentado no Caderno 6. 

23. Contudo, ao analisar a documentação apresentada pela SEMOB, não 
restou demonstrada a vantajosidade e a adequada fundamentação jurídica para a 
inclusão da implantação da fase 3 no objeto da concessão. 

24. Isso porque, no entendimento desta equipe técnica, as obras previstas 
para a Fase 3 não são imprescindíveis para a prestação do serviço público de 
transporte público coletivo, pois referem-se a uma obra de urbanização das áreas 
adjacentes à W3, não tendo qualquer relação direta com a construção do VLT da W3, 
cuja demanda será atendida com a implantação das Fases 1 e 2.  

25. As disposições do edital ratificam essa conclusão, pois estabelecem: a 
não obrigatoriedade da fase 3; o início da sua execução dependente do interesse da 
Administração; e a total independência das fases do empreendimento. 
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26. Além disso, os investimentos relativos à Fase 3 serão totalmente 
custeados pelo Poder Concedente e a sua implantação não tem impacto algum na 
demanda do VLT, conforme observa-se do trecho a seguir, extraído do Caderno 10: 

Figura 2 – Investimentos por fase 

 
Fonte: Caderno 10  

27. Nesse contexto, a constatação desta equipe é que tal parte do objeto 
contratual refere-se a apenas à execução de obra comum, 100% custeada por Aporte 
Público, a qual, alternativamente, poderia ser realizada mediante uma licitação 
específica em que inclusive haveria uma maior competividade, devido ao maior 
universo de empresas com a qualificação técnica necessária.   

28. Cabe comentar que, conforme o art. 2º, § 4º, inciso III da Lei n.º 
11.079/2004, é vedada a celebração de contrato de parceria público-privada que 
tenha como objeto único a execução de obra pública. Verifica-se que a contratação 
em comento envolve a prestação do serviço público de transporte coletivo de 
passageiros. Contudo, considerando: (i) que a prestação do serviço objeto da PPP 
prescinde das obras integrantes da Fase 3, (ii) que essa Fase não afeta a demanda 
prevista (quantidade de passageiros) pelo VLT e (iii) que tal Fase poderia ser 
executada como obra comum, possivelmente com maior concorrência e, portanto, 
deságio em relação ao orçamento referencial, questiona-se a inclusão da Fase 3 no 
âmbito da presente PPP. 

29. Por fim, registra-se que na mencionada reunião ocorrida em 16.12.20, a 
SEMOB esclareceu que o próprio objeto da Fase 3 não está plenamente definido, uma 
vez que várias intervenções urbanísticas na área em questão já se encontram em 
andamento. O intuito da Secretaria seria requerer da Concessionária a apresentação 
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de Projeto Executivo, sobre o qual a SEMOB opinaria acerca das intervenções 
efetivamente necessárias.  

30. Assim, a SEMOB deve expor as razões pelas quais optou por incluir a 
Fase 3 no objeto da presente contratação, apresentando um estudo de forma a 
demonstrar a vantajosidade dessa opção para a Administração Pública em 
detrimento de se realizar uma contratação específica para a execução dessas obras 
em momento oportuno. 

1.2  Análise do Objeto da Concessão - Terminal da Asa Norte 

31. Conforme detalhado em tópicos anteriores, o empreendimento 
contempla três fases: 

 Linha 1 do VLT – ligando o TAS – Terminal Asa Sul / Setor Hípico ao TAN – 
Terminal Asa Norte;  

 Linha 2 do VLT – ligando o Aeroporto JK ao TAS – Terminal Asa Sul / Setor 
Hípico; e  

 Sistema de circulação complementar para bicicletas e pedestres, entre as 
quadras 600 e 900. 

32. Observa-se, pela documentação apresentada7, que a implantação do 
Terminal da Asa Norte não faz parte do escopo do empreendimento licitado. 

33. Ocorre que, conforme as informações e descrições sobre a forma de 
operacionalização do VLT da W3 e dos estudos de engenharia apresentados, o 
perfeito funcionamento do empreendimento, principalmente considerando a 
integração com outros modais, depende da construção do Terminal da Asa Norte - 
TAN.  

34. Os trechos reproduzidos a seguir, extraídos do “Caderno 3 – Estudos de 
Engenharia”, comprovam a importância do TAN. 

“Item 1 do Caderno 3 – Estudos de Engenharia 

No lançamento do traçado alguns pontos se mostram como obrigatórios para 
conexão entre os diversos modais, sejam: 

 O Terminal Asa Sul (TAS) e o Corredor de BRT da ESPM, onde ocorrem 
as maiores transferências de passageiros em todo o segmento da W3; 

 O Setor Médico Hospitalar Local Sul, cuja capacidade de atração de 
viagens é relevante; 

 Os Setores Centrais: SRTVS, SMHS, SCS, SHS, SHN, SCN, SMHN, 
SRTVN, onde ocorre o maior número de embarques e desembarques na W3; 

 A conexão com o Eixo Monumental, onde deverá ocorrer a segunda maior 
transferência de passageiros do sistema, depois do TAS. 

 O Setor Médico Hospitalar Local Norte, cuja demanda se equivale hoje a 
do SMHLS; e 

 O Terminal Asa Norte – TAN – onde a transferência de passageiros de 
linhas do quadrante norte é expressiva. 

Esses pontos deverão contar com facilidades de transferência de 
passageiros entre os modais, sobretudo do ponto de vista urbanístico, 
contando com semaforização prioritária para o VLT e pedestres, 

 
7 Não consta do detalhamento dos itens que compõem a parcela de investimentos ou do “Caderno 8 – Orçamento” 
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passeios francos e estações dimensionadas para a demanda. (grifo 
nosso) 

Item 2 - Caderno 3 – Estudos de Engenharia 

 Projeto de Urbanismo do Setor Noroeste 

O Projeto de Urbanismo do Setor Noroeste foi consultado e inserido na base 
cartográfica de projeto sobretudo por se tratar da estação terminal do sistema 
VLT W3, visando inclusive localizar a estação voltada para o comércio 
local da via do STN, assim como para o Terminal Asa Norte – TAN. 

(...) 

Trecho: STN - TAN 

A última estação do sistema deverá atender à demanda do Setor 
Noroeste e, sobretudo, as transferências entre modais que deverão 
ocorrer no Terminal Asa Norte – TAN, estimadas em cerca de 3.000 
passageiros na hora pico da manhã. 

O traçado considera o alinhamento atual das vias do STN, admitindo que 
as interseções projetadas na Via do STN e EPIA deverão ser objeto de 
revisão e detalhamento posterior para atender à demanda do SHNW e 
do TAN. A recomendação do presente estudo é de que sejam planejadas 
interseções semaforizadas na EPIA e STN, tendo em vista que a 
densidade de tráfego na Via STN é muito menor que na própria Via W3. 

Nessa estação está previsto um pátio de estacionamento e manobras para 
seis composições, nivelado e em patamar inferior ao da estação, com cortes 
e aterros na via da ordem de 1,0 m de altura, a serem guarnecidos com 
contenções laterais.” (grifo nosso) 

35. Sobre o assunto, a SEMOB, em apresentação realizada8 em 16.11.2020 
para o corpo técnico responsável pela avaliação do presente edital de concorrência, 
fez constar a seguinte informação: 

“TERMINAL ASA NORTE 

A SEMOB está concluindo o projeto executivo com as seguintes premissas: 

• Compatibilidade com o projeto do VLT 

• Integração com os demais modos de transporte 

• Acessibilidade para os usuários 

A licitação dependerá da disponibilização de recursos financeiros e 
liberação dos terrenos. “(grifo nosso) 

36. Observa-se assim não haver previsão para a licitação da construção do 
TAN. Além disso, foi feito o registro de que “a licitação dependerá da disponibilização 
de recursos financeiros e liberação dos terrenos”. 

37. Nesse contexto, considerando a importância do Terminal da Asa Norte 
para a operacionalização do VLT da W3, tem-se por imprescindível que a SEMOB 
esclareça de forma mais detalhada, apresentando a documentação correspondente, 
a fase em que se encontra o planejamento da licitação e as questões atinentes à 
disponibilização do terreno. 

38. Ainda, considerando que atrasos na obra podem postergar o início da 
operação, ou afetar significativamente a demanda pelo VLT, é preciso que a SEMOB 
considere, no planejamento da contratação em exame, o cenário de atraso na 

 
8 Apresentação de slides utilizada pela SEMOB está na aba associados. 
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construção do TAN, avaliando seu impacto na concessão e, se for o caso, 
condicionando o início de operação do VLT à conclusão da obra do TAN.    

1.3  Análise do Objeto da Concessão - Terminal da Asa Sul 

39. O Caderno 1, ao tratar das ações empreendidas na execução do 
Programa de Mobilidade do DF – Circula Brasília, relata que (fl. 31): 

“Com o intuito de atender à demanda de passageiros e conferir conforto às 
viagens, foram previstas reformas e implantação de terminais, cuja situação 
atual é a seguinte: 
- Construção do TAN (Terminal de Integração Multimodal Asa Norte), 
somente com projeto concluído, mas ainda sem definição com relação ao 
projeto executivo final; 
- Reforma do TAS (Terminal de Integração Multimodal Asa Sul), ainda 
não executado; 
- Reforma de 9 terminais, dos quais 6 já estão concluídos (São Sebastião, 
Taguatinga Sul, M Norte, Guara I, Guará II e P Sul) faltando reformar as 
rodoviárias do Gama e de Brazlândia e finalizar a construção da nova 
rodoviária de Sobradinho; 
- Construção de 4 novos terminais, sendo Samambaia Norte, Samambaia 
Sul, Recanto das Emas I e Recanto das Emas II, todos já finalizados; e 
- Implantação e reforma de abrigos de ônibus, onde se estima que já foram 
finalizadas cerca de 500 unidades.” (grifo nosso) 

40. É preciso que a SEMOB esclareça se a reforma do TAS é necessária 
para o seccionamento das linhas de ônibus oriundas da parte sul/sudoeste do DF, e, 
se for o caso, condicione o início de operação do VLT à conclusão da reforma. 
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2. Análise dos Estudos Técnicos 

2.1 Considerações Gerais 

41. Os seguintes estudos técnicos, que embasam a presente PPP, foram 
apresentados ao Tribunal: 

Tabela 1 – Relação dos estudos técnicos 

Cad 1 Planejamento Rede de Transportes Cad 7 Modelo Operacional  

Cad 2 Estudo de Demanda  Cad 8 Orçamento  

Cad 3 Estudos de Engenharia  Cad 9.1 TOMO I Especificações Técnicas  

Cad 4  Estudos de Engenharia - Desenhos  Cad 9.2 TOMO I Especificações Técnicas  

Cad 5 Estações e Terminais  Cad 9.3 TOMO I Especificações Técnicas  

Cad 5.1 Anexo Único Parecer Jurídico Cad 10 Avaliação Econômico-Financeira 

Cad 6 Ligação Quadras 600 a 900  Cad 11 Análise Jurídica 

 

42. Nos termos do art. 10 da Lei n.º 11.079/2004, a contratação de parceria 
público-privada deve ser precedida de estudo técnico que fundamente a modelagem 
da contratação: 

“Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação 
na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório 
condicionada a: 
I – autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico 
que demonstre: 
a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação 
das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-
privada; 
(...) 
§ 2º Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso 
daquele em que for publicado o edital, deverá ser precedida da atualização 
dos estudos e demonstrações a que se referem os incisos I a IV do caput 
deste artigo.” (grifo nosso) 

43. Segundo Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas – IBRAOP9, os Estudos de Viabilidade consistem em análises e 
avaliações de alternativas para a concepção da obra e de seus componentes e 
instalações, contendo o conjunto de elementos que objetivam examinar o 
empreendimento sob os aspectos técnico, ambiental, econômico, financeiro e social, 
caracterizando e avaliando as possíveis alternativas para a implantação do 
projeto e procedendo à estimativa do custo de cada uma delas. 

44. Contudo, no Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse n.º 
01/201910, por meio do qual a SEMOB solicitou a apresentação de projetos, 
levantamentos, investigação e estudos de viabilidade acerca da presente PPP, já foi 
estabelecida como premissa a opção pelo modal VLT para interligação do TAN ao 
TAS e deste ao Aeroporto, nos seguintes termos:  

 
9 OT – IBR 006/2016 – Anteprojeto de Engenharia 
10 http://www.SEMOB.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/01/SEI_GDF-17432933-Edital.pdf 
 

e-DOC EEC0B618
Proc 00600-00008644/2020-20-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o e-DOC EEC0B618

https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EEC0B618
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=8644&filter[anoproc]=2020


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA/DIFO 

                                                                                

Proc: 
8644/2020                                                                   

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE/DIGEM2 

 

12 
 

“3. O escopo dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, deverá 
obedecer ao disposto no Decreto n° 39.613/2019 e deverá compreender: 

I - Extensão de 22 km de linha de VLT ligando o TAS ao TAN e ao aeroporto; 

II - Alimentação elétrica, em princípio, por catenária, podendo ser utilizadas 
outras tecnologias; 

III - Avaliação da retirada de circulação de todos os ônibus que hoje trafegam 
na Via W3; 

VI - Implantação de sistema/ de circulação para bicicletas e pedestres, entre 
as quadras 600 e as quadras 900;” 

45. Logo, os estudos técnicos não envolveram o cotejo de alternativas de 
modais, e seus respectivos custos.  

46. Sobre a escolha do modal VLT, o Caderno 111 faz referência ao Plano 
Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF (2010)12, 
que delineou três alternativas de redes de transporte coletivo (1A, 1B e 2) propostas 
e avaliadas do ponto de vista de benefícios operacionais e econômicos, tendo em 
conta pesquisas de origem/destino, estudos de demanda, diagnóstico do sistema de 
transportes e projeções de desenvolvimento urbano. 

47. As alternativas 1A e 1B propunham a integração da rede das linhas de 
ônibus do serviço básico do STPC/DF13, com operação tronco-alimentada, mediante 
a implantação de corredores exclusivos e terminais de ponta, além dos terminais Asa 
Sul (TAS) e Asa Norte (TAN). Nessa alternativa, o serviço semiurbano passaria por 
uma racionalização de linhas, evitando-se redundâncias de itinerários, por exemplo, 
mas não seria integrada à rede do DF. 

Figura 3 – Alternativas 1A e 1B do PDTU/2010 

 
Fonte: Caderno 1 

48. Observa-se que a diferença entre as alternativas 1A e 1B do PDTU 
ocorria sobretudo na Avenida W3. A alternativa 1A considerava que a ligação entre 
os terminais TAS e TAN pela Av. W3 seria operada por metrô leve (VLT), se 
estendendo até o aeroporto. Haveria, portanto, integração e transbordo de 

 
11 Fl. 27 
12 editais.st.df.gov.br/pdtu/relatorio_final.pdf , acesso em 22/01/2021. 
13 STPC/DF – Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal 
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passageiros nos referidos terminais, sobretudo a demanda com destino à Av. W3 
Norte e Sul.  

49. A Alternativa 1B, por sua vez, partiu do princípio de que a operação na 
Av. W3 se daria somente no modo rodoviário, com linhas troncais de outras regiões 
administrativas (RA’s) externas à Brasília, operando em faixa exclusiva junto ao 
canteiro central, evitando-se inclusive o transbordo nos terminais TAS e TAN. 

50. Já a Alternativa 2 do PDTU contemplava os maiores investimentos na 
rede de transporte coletivo, envolvendo a integração plena do STPC/DF, inclusive das 
linhas das cidades do entorno do DF, e ainda as expansões da malha metroviária para 
toda a Asa Norte e nas cidades de Ceilândia e Samambaia, conforme já projetado em 
2014. 

51. Essa alternativa envolvia ainda investimentos nas linhas de metrô leve 
(VLT) na Av. W3, já contemplada na Alternativa 1A, e no Eixo Monumental e 1ª 
Avenida do Sudoeste, conforme a figura a seguir. 

Figura 4 – Investimentos em Expansão do Modo Metroviário na Alternativa 2 do 
PDTU/2010 

 
Fonte: Caderno 1 

52. Em maio de 2016 o Governo do Distrito Federal lançou o Programa de 
Mobilidade do DF – Circula Brasília, como uma atualização do PDTU/DF, 
fundamentado em três pilares: Operação de Transporte Coletivo; a Infraestrutura 
de Transporte e o Sistema de Mobilidade Ativa. 

53. A infraestrutura de transporte prevista envolvia a consecução de uma 
rede multimodal de transporte, conjugando obras viárias e sistemas de transporte 
coletivo de alto desempenho, sendo composto de: 

 BRT (Bus Rapid Transit)  
 Metrô  
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 VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) 

54. Verifica-se que o Programa Circula Brasília previu, para atendimento à W3, 
o modal VLT, e, para ligação do TAS ao Aeroporto, o modal BRT, conforme figuras 
a seguir: 

Figura 5 – Programa Circula Brasília/2016 – Redes Previstas dos Modais BRT, VLT e Metrô 

 
Fonte: Caderno 1 (fl. 34) 

 
Fonte: Secretaria de Mobilidade do DF 2016 - Programa Circula Brasília14  

 
14 Extraída da apresentação do Circula Brasília em http://editais.st.df.gov.br/programa/arquivos/apre_p.pdf . 

Acesso em 10/01/2021 
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Fonte: Secretaria de Mobilidade do DF 2016 - Programa Circula Brasília15 

55. O Caderno 1 cita ainda o Plano de Desenvolvimento de Transporte 
Público sobre Trilhos – PDTT/DF (2017) contratado pelo METRÔ/DF, cujos estudos 
técnicos16 resultaram em uma proposta de Planejamento da Rede do Serviço de 
Transporte Público sobre Trilhos do Distrito Federal - STPT/DF. 

56. Inicialmente foi realizada a Pesquisa de Mobilidade Urbana do Distrito 
Federal - PMU/DF, estruturada em pesquisas de origem/destino (O/D) por entrevistas 
com base domiciliar, e complementada por pesquisas de linha de contorno e travessia, 
que resultou na geração de Matrizes de Viagens O/D para o cenário base, relativo ao 
ano 2016.  

57. Logo em seguida, por intermédio de estudos de uso e ocupação do solo 
da área de estudo, projeções populacionais a partir do Censo de 2010 e estudos de 
densidades (considerando empreendimentos habitacionais em fases de 
planejamento, implantação e ocupação) foram geradas Matrizes de Viagens 
estimadas para os anos 2026 e 2036. 

58. Foram então concebidas 5 alternativas de rede compostas de serviços 
de metrô e de VLT, avaliadas por meio de indicadores construídos com base em um 
conjunto de critérios para cada uma das cinco dimensões de análise: social, 
ambiental, urbana, técnico-tecnológica e econômico-financeira, a fim de embasar a 
opção escolhida para representar a Rede Estratégica proposta no PDTT/DF. 

59. No resultado global agregado, a Alternativa A2, que apresentou o melhor 
desempenho, propunha corredores sobre trilhos em todos os principais eixos de 
transporte do DF definidos no PDTU/DF, efetuando a cobertura de praticamente todo 
o território do DF, ilustrada abaixo: 

  

 
15 Extraída da apresentação do Circula Brasília em http://editais.st.df.gov.br/programa/arquivos/apre_p.pdf . 

Acesso em 10/01/2021 
16 Elaborados pelo Consórcio PDTT/DF, no âmbito do Contrato nº 005/2015 - METRÔ-DF 
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Figura 6 – Alternativa 2 do PDTT/2017 

 

Fonte: Caderno 1 

60. Os empreendimentos da Rede Estratégica do PDTT, em cada eixo de 
transportes considerados, foram: 

“Área Central: 
- Construção de uma nova estação de metrô na Asa Norte (Galeria do 
Trabalhador); 
- Implantação do restante das estações do metrô até o Terminal Asa Norte – 
TAN; 
- Construção de um VLT ao longo da Via W3, conforme previsto no 
PDTU/DF, que conectará o Terminal Asa Norte - TAN, o Terminal Asa Sul 
- TAS e o Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino 
Kubitschek, totalizando 22,2 km de extensão e 28 estações; 
- Construção de VLT que interligará o Plano Piloto com o Eixo Oeste, 
passando pelo Eixo Monumental, conectado com Eixo Leste, de forma que 
está prevista a implantação de um túnel de 3,4 km de extensão para 
transposição do VLT da W3 e metrô; e 
- Implantação de um corredor de VLT ao longo de toda a EPIA, com 16,8 km 
de extensão e 10 estações.” (grifo nosso) 

61. O Estudo de Demanda, exposto no Caderno 217, teve como objetivo 
estimar o carregamento de passageiros do VLT, nas diversas etapas de implantação 
e cenários de diferentes anos ao longo do prazo da concessão. 

62. O intuito foi a formulação de um plano de implementação coerente com 
o dimensionamento de todo o sistema, levando em consideração o planejamento 
definido pela SEMOB de construção do VLT em 2 Etapas. 

63. Para as simulações computacionais dos carregamentos, foram utilizados 
dados de demanda elaborados pelo PDTT/DF, no caso, as matrizes de origem e 
destino para os anos 2016, 2026 e 2036, considerando o horário do pico da manhã. 
Foram extrapolados os dados de 2016 e 2026 para geração uma nova matriz de 

 
17 Desenvolvido pelo Consórcio Serveng-BFCapital-TTrans-Piracicabana 
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origem e destino referente ao ano 2020, considerado Cenário Base para o estudo de 
demanda.  

64. Destaca-se que no estudo, buscando a racionalização da rede de 
transporte coletivo que impacta diretamente na avenida W3, foi proposta uma rede 
integrada Ônibus/VLT de maneira a minimizar a operação concorrencial entre os 
dois sistemas.  

65. Para tanto, foram readequadas as linhas do Distrito Federal e 
Semiurbanas que passam pela W3 seguindo as seguintes premissas:  

 Manter, sempre que possível, a cobertura espacial da linha original 
antes de integrar com o sistema do VLT;  

 Buscar a integração com o sistema VLT em estruturas preparadas 
para o transbordo de passageiros como o Terminal Asa Norte – TAN 
e Terminal Asa Sul – TAS;  

 Permitir a integração de linhas de ônibus na Estação do VLT situada 
no Eixo Monumental (Estação EMO) em virtude de sua localização 
estratégica em relação as linhas que atendem parcialmente a W3 
Norte;  

 Criação de 2 (duas) linhas circulares complementares interligando a 
Estação EMO do VLT com a Rodoviária do Plano Piloto e Esplanada 
dos Ministérios, e outra interligando a Estação EMO do VLT com o 
SAM (Buritis);  

 Criação de linhas do BRT Sul interligando Gama e Santa Maria ao 
Terminal Asa Norte – TAN e Terminal Asa Sul – TAS. 

66. A rede integrada proposta pelo estudo retirou da avenida W3 a 
circulação dos ônibus relativos à operação de todas as linhas semiurbanas e urbanas 
de ligação do DF.  

67. Identificou-se que 67 das 354 linhas semiurbanas que atendem às 
cidades do Entorno do DF passam total ou parcialmente pela W3, de forma que, ao 
todo, estimaram-se 221 linhas de ônibus operando neste corredor.  

68. Para a retirada dos ônibus da via W3, foram propostos seccionamentos 
de itinerários nos Terminais da Asa Sul, Asa Norte e Estação do Eixo Monumental, 
com a previsão de integração compulsória de passageiros nestes locais. As linhas 
cuja maior parte do itinerário coincide com o traçado do VLT foram extintas.  

69. As linhas circulares do Plano Piloto que atendem a W3 foram alteradas 
com a previsão de manutenção de 2 (duas) linhas circulares na W3, operadas por 
micro-ônibus, para o atendimento dos deslocamentos internos do Plano Piloto, 
sobretudo entre a W3 Sul e Norte e L2 Sul e Norte, em percurso semelhante à antiga 
linha “Grande Circular”. 

70. Na simulação da rede integrada proposta, as linhas do Serviço 
Básico do STPC e as linhas semiurbanas que não passam pela W3 
permaneceram operando dentro dos mesmos itinerários com referência em 
abril/2019. 
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71. Os cenários simulados foram:  
 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 

Cenário Base Ano 2020 - VLT/Linha 1 Cenário Base Ano 2020 - VLT/Linha 2 

Operação do VLT com: 

 demanda de passageiros na hora pico da 
manhã relativa ao ano 2020; 

 rede integrada Ônibus/VLT, e com o sistema 
implantado no trecho entre a estação Hípica 
ao TAN (Linha 1) com 16,3 km de extensão 
e 24 estações; 

 velocidade operacional simulada com 26 
km/hora com intervalos de 3 minutos entre 
os carros. 

Operação do VLT com: 

 demanda de passageiros na hora pico da 
manhã relativa ao ano 2020; 

 rede integrada Ônibus/VLT, e com todo 
sistema implantado abrangendo o trecho 
entre a estação Aeroporto JK ao TAN 
(Linha 2) totalizando 22,433 km de extensão 
e 28 estações; 

 velocidade operacional simulada com 26 
km/hora com intervalos de 3 minutos entre 
os carros no trecho Hípica – TAN e de 9 
minutos no trecho Aeroporto – TAN; 

  

CENÁRIO 3 CENÁRIO 4 

Cenário Base Ano 2026 - VLT/Linha 1 Cenário Base Ano 2026 - VLT/Linha 2 

Corresponde ao Cenário 1 com a demanda 
de passageiros projetada de acordo com a 
matriz de origem e destino de 2026. 

Corresponde ao Cenário 2 com a demanda 
de passageiros projetada de acordo com a 
matriz de origem e destino de 2026. 

  

CENÁRIO 5 CENÁRIO 6 

Cenário Base Ano 2036 - VLT/Linha 1 Cenário Base Ano 2036 - VLT/Linha 2 

Corresponde ao Cenário 1 com a demanda 
de passageiros projetada de acordo com a 
matriz de origem e destino de 2036. 

Corresponde ao Cenário 2 com a demanda 
de passageiros projetada de acordo com a 
matriz de origem e destino de 2036. 

 

72. Foram então geradas as previsões de carregamento para cada Cenário. 
Essas foram então utilizadas na modelagem econômico-financeira, a fim de projetar 
as receitas tarifárias da concessionária do VLT para cada mês de operação.  

73. Sobre a opção de implantação do VLT, o Estudo de Demanda18 afirma 
que tal tecnologia, especificamente para o corredor da W3, se mostra a mais 
adequada no horizonte de projeto, se comparado aos demais modais. 

  

 
18 Caderno 2 
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74. Rejeita a modalidade ônibus por essa se posicionar no limite superior de 
capacidade de atendimento à demanda de passageiros, destacando, ainda, a redução 
de emissão de poluentes propiciada pelo modal escolhido: 

“4 PROPENÇÃO À UTILIZAÇÃO DO VLT19 

No caso de Brasília, e mais especificamente no corredor da avenida W3, três 
aspectos se mostram determinantes na escolha do VLT como sistema de 
transporte de média-alta capacidade, sendo: 

- A compatibilidade operacional com demais sistemas – metrô e ônibus; 

- A capacidade de adaptação às condições físicas de traçado, sobretudo do 
ponto de vista das rampas; e 

- A propriedade de integração com a escala urbana, dentro dos conceitos 
urbanísticos firmados para Brasília. 

No caso da Via W3, diante da demanda macro simulada neste estudo, a 
tecnologia de VLT se mostra a mais adequada no horizonte de projeto, 
em relação aos demais modais, cujas capacidades de situam no quadro a 
seguir: 

 

Com foco na demanda da Via W3 e setores centrais de Brasília, deve-se 
resistir, em tese, à adoção da modalidade ônibus, pelo fato de que se 
posicionar no limite superior de capacidade de atendimento à demanda 
de passageiros. 

Outro fator a ser considerado é o número bastante elevado de linhas de 
ônibus com traçados coincidentes na W3, resultado de um sistema com 
pouca troncalização e alta sobreposição de linhas, cujo resultado é a 
frequência reduzida nas cidades de origem. 

Uma vez que as linhas que se sobrepõem na W3 possuem poucas partidas 
ao longo do dia, o tempo de espera dos usuários, na origem, tende a ser 
elevado, resultando em baixa utilização do transporte por ônibus. A ampliação 
das linhas sem uma sistemática de análise ao longo dos anos levou à 
concorrência entre rotas, sem consolidação de frequências, o que resulta na 
redução da produtividade desse sistema, com consequente aumento do custo 
de operação. 

A implantação do VLT na W3 ofertando serviços com maior frequência, 
confiabilidade e conforto, aliada às medidas de requalificação dos espaços 
públicos, deverá reduzir a emissão de poluentes, se convertendo em uma 
alternativa bastante atrativa e alinhada à política de mobilidade do Governo 
do Distrito Federal.” (grifo nosso) 

75. Considerando a coerência dos resultados dos carregamentos simulados 
com as simulações efetuadas no âmbito do PDTU/2009 e do PDTT/2017, o Consórcio 

 
19 Caderno 2, fls. 23/24 
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elaborador concluiu pela viabilidade do VLT/W3, prevendo a confirmação da 
alternativa na atualização do PDTU. 

76. Ocorre que o Relatório Final do PDTU/2010 não concluiu pela 
superioridade do modal VLT para a W3, e foi explícito quanto à necessidade de 
estudos pormenorizados acerca da viabilidade técnica, econômica e financeira de 
projetos de transporte de grande porte, uma vez que o Plano se ateve à análise de 
alternativas de redes em nível macro20: 

“Os indicadores de avaliação econômica (TIR, B/C, B-C)21, apresentados na 
tabela 54, mostram que a alternativa 1, em suas variantes 1A (VLT) e 1B 
(ÔNIBUS), obtiveram resultados superiores àqueles da alternativa 2.  

Com base nessas avaliações, entende-se ser recomendável:  

• implantar a Alternativa 1 no Distrito Federal,  

• adotar a integração operacional e tarifária para as linhas do Entorno 
imediato, conforme considerado na alternativa 2.  

Registre-se que atualmente já se encontram em fase de contratação ou 
execução projetos no Eixo Oeste e no Eixo Sul (BRT) e na via W3 (metrô 
leve/VLT).  

Há que se considerar, todavia, que o PDTU/DF propõe diretrizes e políticas 
para o sistema de transportes para a década 2010 – 2020 e analisa as 
propostas em nível macro. Assim, a implantação de projetos de 
transporte de grande porte (metrô, BRT, novas vias, pontes etc.) devem 
ser precedidos de estudos mais precisos que garantam a sua 
viabilidade técnica, econômica e financeira.” (grifos nossos) 

77. Na presente PPP, constata-se que a SEMOB optou, seguindo a 
Alternativa 1A do PDTU, pelo modal VLT para a Av. W3 e ligação do TAS ao 
Aeroporto.  

78. Não foram expostos os estudos específicos, comparando diferentes 
modais por meio de análise multicritério, que teriam apontado o VLT como a melhor 
alternativa para a Av. W3 ou para ligação do TAS ao Aeroporto.  

79. Ademais, a opção pelo modal VLT para o segundo dos trechos revela 
uma mudança de orientação em relação ao que vinha sendo planejado em 2016, no 
Programa Circula Brasília, que previa um BRT Expresso para a referida ligação. 

80. Quanto ao PDTT e a previsão de VLT para os trechos, repisa-se que o 
estudo em questão envolvia apenas os transportes sobre trilhos (Metrô e VLT), não 
avaliando outros modais, e a conclusão pelo VLT reafirma tão somente a ausência de 
demanda a justificar o modal metrô, de maior capacidade.  

81. O Edital de Concorrência de uma PPP deve ser precedido por uma série 
de estudos que exponham a necessidade a ser satisfeita e a análise de diferentes 
alternativas para o atendimento dessa, apontem a alternativa potencialmente mais 
adequada e demonstrem sua viabilidade. Assim, um dos pontos centrais de um estudo 
de viabilidade é demonstrar, de forma objetiva, que a solução selecionada é a mais 
vantajosa quando comparada a outras.  

 
20 http://editais.st.df.gov.br/pdtu/relatorio_final.pdf , fl. 185. 
21 Taxa Interna de Retorno (TIR) e indicadores Benefício – Custo (B-C) e Benefício/Custo (B/C). 
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82. Deve-se, portanto, buscar a opção que represente a melhor escolha 
técnica frente às características da região. Além dos custos envolvidos, e da 
capacidade de atendimento da demanda, é necessário avaliar outros aspectos tais 
como: tempo de viagem; acessibilidade; segurança; pontualidade; eficiência 
operacional; impactos ambientais; entre outros. 

83. Na documentação apresentada pela SEMOB, a única referência a 
qualquer tipo de análise crítica22 sobre a implantação do VLT na W3, frente a outras 
soluções, é de que a modalidade ônibus não é adequada por se posicionar no limite 
superior de capacidade de atendimento à demanda de passageiros e que a 
implantação do VLT, aliada às medidas de requalificação dos espaços públicos, 
deverá reduzir a emissão de poluentes, se convertendo em uma alternativa bastante 
atrativa e alinhada à política de mobilidade do Governo do Distrito Federal. 

84. Ainda, o documento indicado como base para a escolha da alternativa 
descrita no Edital é o PDTU de 2010, cujas conclusões podem não ser as mais 
adequadas à realidade atual, devido à desatualização dos estudos, os quais, ademais, 
não concluíram pela superioridade do modal VLT para a W3. 

85. Com base na documentação apresentada, não foi possível identificar o 
atendimento pela SEMOB ao requerido pelo art. 10 da Lei n.º 11.079/2004, que é claro 
ao estabelecer a necessidade de elaboração de estudo técnico, comumente chamado 
de EVTEA – Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental, que fundamente 
a escolha pela alternativa contemplada na PPP. O regramento legal ainda dispõe 
sobre a necessidade de que esse estudo esteja devidamente atualizado. 

86. Do exposto, conclui-se que a SEMOB não dispõe de elementos 
suficientes fundamentados em estudos técnicos, econômicos e ambientais para 
afirmar sobre a viabilidade da implantação do VLT na W3. 

87. De maneira a explicitar conteúdo mínimo que se espera dos estudos 
prévios, tomou-se por base o Guia Transporte Público Coletivo (TPC) elaborado pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Secretaria 
Nacional de Mobilidade Urbana (SEMOB) do Ministério das Cidades, em 2017. 

88. De acordo com o referido documento o processo de seleção dos 
sistemas de TPC consiste na avaliação e escolha, pelo gestor público, do sistema 
mais adequado, sendo composto por três etapas sequenciais:  

 Etapa 1: determinação das possíveis alternativas de TPC. 

 Etapa 2: comparação das alternativas resultantes da Etapa 1 por meio 
da aplicação de método quantitativo de avaliação multicritério. 

 Etapa 3: definição da alternativa mais adequada considerando outros 
condicionantes. 

89. Na Etapa 1, de determinação das possíveis alternativas, são 
contemplados preliminarmente todos os sistemas (ônibus e os sistemas sobre trilhos), 
sendo realizada uma análise para excluir aquelas alternativas teoricamente não 
aplicáveis à localidade e ao caso específico em análise pelo gestor público.  

 
22 item 4 do Caderno 2 – Estudo de Demanda 

e-DOC EEC0B618
Proc 00600-00008644/2020-20-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o e-DOC EEC0B618

https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EEC0B618
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=8644&filter[anoproc]=2020


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA/DIFO 

                                                                                

Proc: 
8644/2020                                                                   

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE/DIGEM2 

 

22 
 

90. Na Etapa 2, é aplicado um processo matemático de avaliação das 
alternativas (método de avaliação multicritério), orientado e fundamentado por 
informações quantitativas e qualitativas, que permite identificar o sistema de TPC que 
melhor atende aos condicionantes do momento em que foi definido.  

91. Na Etapa 3, são levados em conta os condicionantes exógenos de cada 
localidade, que não foram contemplados na avaliação multicritério e que podem 
condicionar a decisão do gestor público quanto ao sistema a ser adotado. Contudo, 
como estas condições podem variar ao longo do tempo, devem ser consideradas 
também antes de uma tomada de decisão final. 

92. O documento apresenta ainda, em detalhes, cada um dos itens e 
critérios que devem ser considerados em cada uma das etapas, sendo recomendado 
que a SEMOB consulte o referido Guia de maneira a aprimorar o estudo de 
viabilidade apresentado. 

93. Nesse sentido, conforme mencionado, ressalta-se o objetivo de alcançar 
a melhoria da qualidade de vida e ambiental, incorporado pelo Programa de 
Mobilidade do DF – Circula Brasília. 

94. A apresentação desse conceito isolado, sem uma metodologia objetiva 
de mensuração e comparação, não serve como método de avaliação da viabilidade 
de um projeto de transporte coletivo.  

95. Observa-se, em relação ao tema, que é possível quantificar os 
benefícios gerados à sociedade pela redução da poluição, decorrente da utilização de 
sistemas de transportes de propulsão elétrica. 

96. O próprio Guia TPC indica a construção de um modelo matemático que 
considera, entre outros aspectos, a emissão de poluentes. As toneladas de dióxido de 
carbono emitidas anualmente podem ser incluídas na matriz de decisão, mensuradas 
monetariamente por meio de créditos de carbono. 

97. Destaca-se o exemplo do Metrô de São Paulo, que apresenta em seu 
Relatório Integrado os valores monetários dos impactos gerados à sociedade pela 
utilização do sistema metroviário.  

98. A redução do tempo das viagens foi o benefício à população que 
alcançou o maior valor, de acordo com o referido documento, totalizando R$ 6,4 
bilhões em 2019. 
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Figura 7 – Benefícios Sociais 2019 – Preços médios 2019 

 
Fonte: Relatório Integrado 2019. Metrô de São Paulo. Pag. 132 

99. De maneira a ilustrar, na prática, a importância de um EVTEA que 
apresente, com detalhes, os cenários que foram considerados para a construção da 
melhor alternativa, apresentam-se trechos do “Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica para Implantação de Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal” 
elaborada pela AMFRI2324. 

A análise de viabilidade consiste em um estudo de caráter financeiro, 
realizado quando um novo projeto está em fase de avaliação. Este tipo de 
estudo possibilita visualizar se o projeto é viável e o potencial de retorno dos 
investimentos. A análise será realizada para as propostas de dois sistemas 
de transporte coletivo distintos para a região da AMFRI, o Bus Rapid Transit 
(BRT) e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), com o intuito de encontrar a 
melhor solução. 

O estudo de viabilidade compreende três etapas: análise de viabilidade, 
cálculo de viabilidade e análise das alternativas propostas. O presente 
relatório, segunda etapa do estudo, trata do cálculo da viabilidade financeira 
do empreendimento, este baseado no fluxo de caixa obtido das receitas e 
despesas em bases anuais por um prazo de 30 anos. 

(...)  

A viabilidade do projeto depende diretamente do valor da tarifa do transporte 
público intermunicipal. 

Desta forma, foram realizadas simulações no fluxo de caixa com diferentes 
tarifas para comparação entre o BRT e o VLT.  

 

 
23 a Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI, formada pelos municípios de Balneário 

Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha e 
Porto Belo. 

24 https://static.fecam.net.br/uploads/1527/arquivos/1018162_33_Relatorio_Calculo_de_viabilidade_final.pdf 
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(...) Os valores de tarifa apresentados não consideram nenhum auxílio ou 
suporte estatal, são os valores de tarifa cheia. O objetivo desta etapa é dar 
subsídios a escolha do melhor modal para região, assim o modelo de 
negócios a ser adotado que viabilize uma tarifa adequada ao usuário será 
definido posteriormente. 

100. Do exposto, fica constatada a inexistência de EVTEA – Estudo de 
Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental que fundamente a escolha pela 
alternativa contemplada na presente PPP, em desconformidade com a exigência 
contida no art. 10 da Lei n.º 11.079/2004. 

101. Assim, a SEMOB deve apresentar os estudos de alternativas para o 
transporte coletivo na avenida W3, e para a ligação dessa ao Aeroporto JK, 
caracterizando e comparando as diferentes alternativas sob os aspectos técnico, 
ambiental, econômico, financeiro e social, usando como base o Guia Transporte 
Público Coletivo (Guia TPC), de 2017, elaborado pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Secretaria Nacional de 
Mobilidade Urbana (SEMOB) do Ministério das Cidades. 
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2.2 Estudos Técnicos - Fase 2 

102. A Fase 2, que corresponde à ligação do TAS ao Aeroporto, apresenta 
previsão de aumento de aproximadamente 17,6% no número de passageiros 
transportados no horário de pico em todo o trecho do VLT, quando comparada a 
implantação apenas da Fase 1, para o ano de 2020. 

103. Tais previsões25 decorrem das simulações computacionais efetuadas 
com base nas matrizes de origem e destino do PDTT/DF. 

104. Ao longo da concessão, o aumento no carregamento (passageiros por 
mês) do VLT em decorrência da Fase 2, eleva-se para cerca de 21,8%, conforme a 
tabela a seguir26: 

Tabela 2 – Previsão de carregamento, por Fase, por ano 

Ano 
Fase 1  

Pax/mês 
Fase 2  

Pax/mês 
Fase 2/Fase 1  

Pax/mês 

2020 2.933.000 516.500 17,61% 

2030 3.379.000 669.833 19,82% 

2040 3.764.000 820.500 21,80% 

Fonte: Planilha Modelagem Financeira VLT out2020 – Aba Carregamento Pax&Km27  

105. Em relação aos investimentos previstos, a Fase 2 implica um acréscimo 
de cerca de 21% no CAPEX em relação à implantação apenas da Fase 1, 
considerando os investimentos previstos de R$ 1.490.939.312 na Fase 1 e R$ 
315.424.494 na Fase 228. 

106. Portanto, com base no Estudo de Demanda29, a realização da Fase 2, 
considerando a relação entre previsões de carregamento total e investimentos, seria 
ao menos tão justificável quanto a Fase 1. 

107. Contudo, analisando-se as premissas do Estudo de Demanda, um ponto 
levanta dúvida acerca da possibilidade de se atender, por meio de integração no TAS, 
à demanda da maior parte dos passageiros que embarcariam nas Estações da Fase 
2 do VLT, tornando essa Etapa possivelmente desnecessária. 

  

 
25 Caderno 2 – Estudo de Demanda 
2626 Acrescida a última coluna às células A7:E10 da Aba “Carregamento Pax&Km” da Planilha Modelagem 

Financeira VLT out2020.  
27 Quarta coluna de elaboração própria a partir dos dados das duas colunas anteriores. 
28 Valores da documentação técnica adicional (peça 10) e planilha da modelagem financeira. 
29 Caderno 2. 
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108. A esse respeito, destaca-se que a simulação computacional procurou 
manter o trajeto das linhas de ônibus do STPC e o que se observou, para o trecho 
TAS-Aeroporto, foi a concentração de carregamentos ocorrendo na Estação Zoológico 
e na Estação BRT Sul, em virtude da integração de passageiros vindos das linhas de 
ônibus comuns e BRTs, conforme o trecho a seguir do Caderno 2 (fl. 62): 

“No trecho TAS-TAN o comportamento do carregamento é similar ao do 
Cenário 1 em patamares um pouco maiores. No trecho do VLT que faz a 
ligação com o Aeroporto JK foram observadas transferências de 
passageiros na Estação do Zoológico, situada junto ao ponto de parada 
de ônibus da EPGU, e na estação do BRT, situada junto ao corredor de 
ônibus do BRT/Sul. Em ambos os casos não houve nenhuma adequação 
das linhas atuais da rede de transporte coletivo o que caracteriza uma 
transferência espontânea entre o modo ônibus para o sistema VLT cujos 
destinos estão na área de influência da avenida W3.”(grifo nosso) 

109. As tabelas de carregamentos para o Cenário 1 (Fase 1, 2020) e para o 
Cenário 2 (Fases 1 e 2, 2020) ilustram que o embarque de passageiros nas 
Estações da Fase 2 se concentra nas 2 Estações mais próximas ao TAS, 
reduzindo inclusive o carregamento no TAS quando se comparam os Cenários 1 e 2, 
e evidenciam o embarque de poucos passageiros no próprio Aeroporto, a imensa 
maioria deles integrados: 

Figura 8 – Carregamento das Estações – Cenário 1 – Cenário Base Ano 2020 VLT/Linha 1 
Duplo Sentido  

 
Fonte: Caderno 2  
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Figura 9 – Carregamento das Estações – Cenário 2 – Cenário Base Ano 2020 VLT/Linha 2 
Duplo Sentido  

 
Fonte: Caderno 2 

 

110. Quanto à escolha pela localização das Estações da Fase 2, o Caderno 
1 (fl. 44) expõe o seguinte: 

“4.2 ESTAÇÕES DA LINHA 2  

A Linha 2 interliga o Aeroporto JK à Estação Hípica, na Linha 1. O VLT deverá 
operar com mais oferta de viagens na Linha 1 – HIP/TAN que na Linha 2 – 
AERO-HIP, porém em um só sistema coordenado.  

Na Linha 2 são propostas 4 estações:  

• Estação Aeroporto, localizada transversalmente ao Terminal de 
Passageiros, adjacente ao meio fio de desembarque e no alinhamento do 
canteiro central dos bolsões de estacionamentos do Aeroporto JK.  

• Estação EPAR, localizada no ponto mediano do setor de comercio e 
serviços do sítio aeroportuário, no canteiro central da Estrada Parque 
Aeroporto – EPAR, visando atender à demanda crescente de viagens 
vinculadas às atividades produtivas e institucionais do setor.  

• Estação BRT Sul, tendo sido incluída em função dos estudos de 
demanda e carregamento de passageiros (Caderno 2), que concluiu que 
há desejo de transferência de passageiros da Linha do BRT Sul para o 
VLT, estimada em cerca de 1.500 pass/hora-pico. Trata-se de uma 
estação isolada de áreas urbanizadas, sendo voltada somente para a 
operação de transbordo de passageiros.  
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• Estação ZOO, localizada na faixa entre o Zoológico de Brasília e a 
Estrada Parque Guará – EPGU, adjacente às paradas de ônibus 
existentes. Esse ponto também se revelou como um local de transbordo 
de passageiros das linhas regulares de ônibus da EPGU com destino à 
Via W3, sendo a demanda de embarques simulada em cerca de 2.000 
pass/hora-pico. “(grifo nosso) 

111. A figura a seguir30 destaca as Estações da Fase 2 do VLT que receberiam 
os maiores embarques de passageiros, e se verifica a proximidade entre as faixas 
onde transitam os ônibus (EPGU) e BRTs (DF 002) e a Estação TAS, repisando-se 
que o trecho em tracejado na cor laranja tem 6 km de extensão. 

Figura 10 – Traçado previsto para a Fase 2 do VLT – Trecho TAS/Aeroporto 

 
Fonte: Caderno 5  

 
112. Ou seja, no tocante à Fase 2, o estudo previu um quantitativo 
relativamente baixo de embarques e desembarques nas Estações do Aeroporto, 
indicando não ser essa a demanda prioritária dos passageiros (Figura 9). Na verdade, 
o acréscimo na demanda pelo VLT, quando adicionada a Fase 2 às simulações, 
advém essencialmente de baldeações de passageiros oriundos dos ônibus que 
transitam na EPGU (que se integrariam ao VLT na Estação Zoo), bem como de 
passageiros oriundos do BRT da EPAR (na Estação BRT Sul), todos esses com 
destino na área de influência da W3.   

113. A figura abaixo mostra a proximidade entre as vias de origem dos 
passageiros integrados nas Estações Zoo e BRT/Sul e o Terminal Asa Sul: 

 
30 Caderno 5, fl. 39. 
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Figura 11: Proximidade entre as vias EPGU, EPAR e o TAS 

 

114. Tendo em vista tal proximidade, questiona-se se não seria viável 
modificar-se o trajeto das linhas de origem desses passageiros integrados de forma a 
viabilizar a integração desses no próprio TAS, no lugar da implementação de mais um 
trecho de VLT.  

115. Desse modo, deixar-se-ia de arcar com o custo elevado do segundo 
trecho do VLT, viabilizando o embarque de elevado número de passageiros integrados 
na estrutura de um Terminal, e não em simples Estações. Reforçando esse ponto, 
verifica-se que o volume de embarques previstos para a Estação Zoológico é da 
ordem de 85% dos embarques previstos para o TAN.  

116. Destaca-se ainda que, em 2020, foram criadas linhas do BRT com 
destino à W3 Norte31, enquanto as simulações apresentadas32 utilizaram dados de 

 
31 https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/noticiaadm/cidade-ganha-linhas-do-brt-para-w3-norte-e-sig/ , acesso em 

20/01/21.  
32 Caderno 2 – Estudo de Demanda 
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2019. Assim, é possível que, mesmo sem alterações das linhas atuais do BRT, a 
diferença dos carregamentos, nas simulações dos Cenários 1 e 2, já sofra redução, 
pelo acréscimo dessas novas linhas ao Cenário 1. 

117. O BRT Expresso Aeroporto previsto no Programa Circula Brasília se 
apresenta como uma alternativa para suprir a demanda de passageiros com destino 
final Aeroporto (1303 passageiros, conforme ilustra a Figura 9), utilizando-se da 
infraestrutura viária já existente, que, inclusive, recebeu recentemente obras de 
reforço entre o Balão do Aeroporto e o Viaduto Camargo Corrêa, a fim de adequação 
ao modal BRT33.  

118. Pontua-se que o trecho em questão, diferentemente da via W3, não é 
uma área comercial histórica de alta circulação de pedestres, não havendo que se 
falar em revitalização do espaço.  

119. Ademais, não há previsão de substituição de linhas de ônibus pelo VLT 
para o trecho, de forma que a implementação da Fase 2 não promoverá 
troncalização da rede ou redução de emissão de poluentes.  

120. Portanto, ademais da falta de EVTEA – Estudo de Viabilidade Técnica 
Econômica e Ambiental fundamentando a alternativa escolhida para todo o trecho do 
TAN ao Aeroporto, a Fase 2, em particular, demanda mais esclarecimentos a respeito 
da escolha pelo modal VLT.  

121. Assim, a SEMOB deve considerar nos seus estudos de viabilidade 
técnica um cenário (nova simulação do Cenário 134) considerando a alternativa 
proposta de modificação de linhas dos ônibus que transitam pela EPGU e passam 
próximas à W3 Sul, bem como do BRT Sul, da EPAR, de forma a viabilizar a 
integração de passageiros no TAS, verificando o impacto da modificação das 
linhas no carregamento total do Trecho TAS-TAN sem a Fase 2. 

  

 
33 https://www.metropoles.com/colunas-blogs/janela-indiscreta/ibaneis-inaugura-trecho-do-brt-sul-localizado-

proximo-ao-balao-do-aeroporto , acesso em 20/01/21. 
34 conforme definido no Caderno 2 – Estudo de Demanda 
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3. Análise dos Investimentos 

122. Os valores dos investimentos foram estimados a partir dos estudos de 
engenharia apresentados, contemplando a implantação do VLT em três etapas: 

Figura 12 – Fases de Investimentos 

 
Fonte: item 9 do Caderno 10 - Avaliação Econômico-Financeira 

 

123. Com os seguintes itens compondo os investimentos: 

Figura 13 – Detalhamento dos Investimentos 

 
Fonte: item 9 do Caderno 10 - Avaliação Econômico-Financeira 

 

124. Ainda, em razão dos elevados valores de investimentos, haverá a 
realização de aportes públicos durante as três fases, conforme segue: 

Figura 14 – Aportes Públicos 

 
Fonte: item 5.4 do Caderno 10 - Avaliação Econômico-Financeira 

 

e-DOC EEC0B618
Proc 00600-00008644/2020-20-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o e-DOC EEC0B618

https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EEC0B618
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=8644&filter[anoproc]=2020


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO 
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA/DIFO 

                                                                                

Proc: 
8644/2020                                                                   

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E 

MOBILIDADE/DIGEM2 

 

32 
 

125. Apresenta-se o orçamento resumido para as obras civis, material 
rodante, sistemas fixos e equipamentos de manutenção, relativamente a cada fase de 
implantação do empreendimento, sendo ainda incorporados ao orçamento os custos 
com contratação de verificadora independente. 

Figura 15 – Orçamento Consolidado VLT – revisão 01 

 
Fonte: item 4 do Caderno 8 - Orçamento 

126. Contudo, na documentação técnica adicional encaminhada (peça 10), 
contendo o detalhamento do orçamento com os investimentos, bem como na planilha 
da modelagem financeira, verifica-se que o valor do orçamento com investimentos foi 
revisto e reduzido, conforme detalhado a seguir: 

Figura 16 – Orçamento Consolidado VLT – reduzido 

 
Fonte: Documentação técnica adicional (peça 10) e planilha da modelagem financeira 
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127. Utilizando como parâmetro a legislação específica da PPP, insta 
salientar que a Lei n.º 11.079/2004 estabelece que o valor dos investimentos da PPP 
deverá ter nível de detalhamento de anteprojeto e aquele calculado com base em 
valores de mercado por meio da elaboração de orçamento sintético, elaborado por 
meio de metodologia expedita ou paramétrica, nos seguintes termos: 

“Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação 
na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório 
condicionada a: 

(...) 

§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da 
PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto, e o valor dos 
investimentos para definição do preço de referência para a licitação será 
calculado com base em valores de mercado considerando o custo global 
de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de 
custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do 
projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, 
elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica. “(grifo 
nosso) 

128. Assim, considerando os elevados valores previstos com os 
investimentos, serão avaliadas as premissas utilizadas para a elaboração do 
orçamento, bem como os documentos técnicos que embasaram os seus custos, tendo 
como referência jurídica a legislação citada. 

129. Importa também destacar que a Orientação Técnica35 n.º 06/2016 do 
IBRAOP, adotada pelo TCDF nas auditorias de obras públicas, será utilizada como 
referência técnica para a avaliação da parcela relativa aos custos com investimentos. 

130. Conforme ilustra a Figura 16, o orçamento com os investimentos 
apresentado para a concorrência em exame foi estruturado em cinco grupos: 

 obras civis,  
 material rodante,  
 sistemas fixos,  
 equipamentos de manutenção e  
 verificadora independente;  

131. Posto que os valores estimados para os três primeiros grupos 
representam 98% do valor total, por materialidade, os esforços de avaliação dos 
documentos técnicos (anteprojeto) e orçamentos se concentrarão em obras civis, 
material rodante e sistemas fixos. 

  

 
35 Anteprojeto de Engenharia 
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3.1  Anteprojeto de Engenharia 

132. A documentação analisada compreendeu os Cadernos Técnicos 
contidos nos anexos ao Edital, material apresentado a esta Corte de Contas (Sistema 
ETCDF - aba associados no Processo 8644/20). 

133. Os critérios contidos nesta análise foram extraídos da legislação vigente, 
ainda que a sua aplicação ocorra de forma indireta ou subsidiária, citada a seguir de 
forma exemplificativa: 

Tabela 3 – Legislação e Normativos técnicos Aplicáveis 

Norma Descrição 

Lei nº 11.079/2004 Licitação e Contratação de Parcerias Público-Privadas 

Lei nº 13.303/2016 Lei das Estatais 

Lei nº 8.666/1993 Lei geral de Licitações e Contratos 

Orientação Técnica OT-
002/2014-IBRAENG 

Elementos Mínimos para anteprojetos de engenharia 

Orientação Técnica OT – IBR 
006/2016 - IBRAOP 

Anteprojeto de engenharia 

NGL 1.1.2.1.1 – VALEC Norma Técnica para Apresentação de Projeto Básico 

Instrução de Serviço DG nº 
09/2016 – DNIT 

Estabelece as diretrizes para a elaboração, 
apresentação, análise e aceitação de Anteprojeto de 
Engenharia e a elaboração do Termo de Referência 
para licitação das obras no Regime Diferenciado de 
Contratação - RDC, na modalidade de contratação 
integrada em empreendimentos do DNIT 

Fonte: Elaboração própria 

 

134. De forma suplementar, os critérios utilizados foram respaldados pela 
literatura especializada e pelo julgamento profissional dos integrantes deste Corpo 
Técnico. 

135. Conforme comentado, a exigência de apresentação de anteprojeto está 
insculpida no § 4º do art. 10 da Lei nº 11.079/2004, in verbis: 

 “§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do investimento da 

PPP deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto,(...).” 

136. A Lei nº 13.303/2016 (Lei das estatais) trata a fase de anteprojeto como 
uma etapa anterior ao Projeto Básico, estabelecendo os requisitos mínimos de seu 
conteúdo: 

“Art.42 

VII - anteprojeto de engenharia: peça técnica com todos os elementos de 
contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, 
devendo conter minimamente os seguintes elementos: 

a) demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global 
dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado; 
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b) condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega; 

c) estética do projeto arquitetônico; 

d) parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, 
à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade; 

e) concepção da obra ou do serviço de engenharia; 

f) projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção 
adotada; 

g) levantamento topográfico e cadastral; 

h) pareceres de sondagem; 

i) memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 
construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões 
mínimos para a contratação;” (grifo nosso) 

 

137. Com base nos normativos e legislação vigente, o Corpo Técnico 
elaborou um quadro com os requisitos mínimos exigidos a fim de avaliar a adequação 
do anteprojeto apresentado para a PPP do VLT da W3. 

Tabela 4 – Requisitos mínimos do anteprojeto 

Anteprojeto PPP VLT W3 
Documento 
apresentado 

Verificação 

OBRAS CIVIS - Obras Rodoviárias, OAEs36 e outros 

Concepção Geral 

Memorial descritivo da Obra 
Cad. 3, 4, 5 e 

6 

- 

Quadro de características técnicas. S 

Mapa de situação. S 

Topografia 
Levantamento planialtimétrico do terreno; e Cad. 3 item 2 N 

Levantamento cadastral das principais interferências (tubulações, 
linhas de energia, etc.). 

Cad. 1, 3 e 7 N 

Geotecnia 

Locação dos furos de sondagens; 

Cad. 3 Item 5 

N 

Desenhos de perfis resultantes das sondagens SPT; e N 

Desenhos de perfis resultantes de eventuais outras sondagens 
(rotativa etc.). 

N 

Descrição das características do solo, estimativa de resistência 
de solo superficial e recomendação de tipo de fundação. 

N 

Estudos geotécnicos que caracterizem as ocorrências e 
localização de jazidas, e o comportamento do subleito. 

N 

Arquitetura 

Desenhos em escala com cotas principais (detalhes de aberturas 
são opcionais) de: 

Cad. 5 

- 

Planta geral de implantação (localização do terreno e da obra); S 

Plantas dos pavimentos; S 

Plantas das coberturas; S 

Cortes (longitudinal e transversal); e S 

Elevações (fachadas). S 

Descritivo da edificação; e S 

 
36 OAEs – Obras de Arte Especiais 
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Anteprojeto PPP VLT W3 
Documento 
apresentado 

Verificação 

OBRAS CIVIS - Obras Rodoviárias, OAEs36 e outros 

Materiais de construção que caracterizem os padrões esperados 
para a edificação. 

S 

Terraplenagem 

Desenhos em escala 1:100 ou maior, com cotas principais 
(detalhes são opcionais) de: 

Cad. 3 Item 2 

- 

Planta de terraplenagem; e N 

Cortes de terraplenagem. N 

Descrição da solução prevista para a terraplenagem. N 

Seções transversais tipo; e N 

Identificação das áreas de empréstimos e bota-fora. N 

Estimativa de volumes de corte e aterro por categoria de 
material. 

N 

Fundações 

Desenhos em escala 1:50 ou maior, com cotas principais 
(detalhes são opcionais) de: 

Cad. 4 e 5 

- 

Plantas de lançamento preliminar (posição e dimensões pré-
dimensionadas da seção transversal) de elementos da fundação 
(sapatas, blocos, estacas etc.). 

N 

Descrição da solução prevista para a fundação N 

Instalações 
Hidrossanitárias 

Desenhos em escala 1:75 ou maior, com cotas principais 
(detalhes são opcionais) de: 

Cad. 5 

- 

Locação preliminar, em planta, dos pontos e elementos 
hidrossanitários; 

S 

Locação preliminar, em planta, de reservatórios, bombas e outros 
dispositivos relevantes; e 

S 

Locação pretendida para entrada de água e saída de esgoto e de 
águas pluviais. 

N 

Descrição das características principais e as demandas da 
instalação pretendida; e 

N 

Informações quanto à qualidade dos materiais empregados e 
situações específicas a serem consideradas nas instalações 
hidráulicas. 

S 

Prevenção de Incêndio 

Desenhos em escala 1:75 ou maior, com cotas principais 
(detalhes são opcionais) de: 

Cad. 7 e 9 

S 

Locação em planta dos elementos para prevenção de incêndio. S 

Informações quanto à qualidade dos materiais empregados e 
situações específicas a serem consideradas nas instalações de 
prevenção de incêndio. 

S 

Desapropriação 
Identificação e descrição de áreas ocupadas passíveis de 
desapropriação ou reassentamento. 

Cad. 1 Item 
6.3 

S 

S 

Geometria da via 

Definição do traçado; 

Cad. 3 itens 2 
e 4 

S 

Seções transversais tipo; S 

Traçado em planta, que contenha interseções, acessos, 
projeções de obras de arte; e 

S 

Traçado em perfil longitudinal, que contenha a linha do terreno 
natural, o greide, posição das obras de arte. 

S 

Pavimentação 

Seções transversais tipo. 

Cad. 3 

N 

Pré-dimensionamento da estrutura do pavimento. (Orientação 
Técnica OT-002/2014-IBRAENG e OT – IBR 006/2016) 

N 

Concepções 
complementares 

Soluções de drenagem com base em estudos hidrológicos. Cad. 3 Item 3 N 
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Anteprojeto PPP VLT W3 
Documento 
apresentado 

Verificação 

OBRAS CIVIS - Obras Rodoviárias, OAEs36 e outros 

Cad. 4 Item 3 

Características geométricas, topográficas e hidrológicas das 
Obras de Arte Especiais. 

Cad. 3 Item 4 
S 

Cad. 4 Item 4 

Especificações básicas de sinalização horizontal e vertical, 
defensas, cercas, proteção vegetal; 

- N 

Estudos ambientais que identifiquem áreas protegidas 
legalmente, passivos e condicionantes ambientais. (Fonte: 
IBRAOP OT – IBR 006/2016) Cad. 1 Item 6 

N 

Mapas de bacias hidrográficas (Instrução de Serviço DG nº 
09/2016) 

N 

Via Permanente 

Cálculo da estrutura adequado ao tipo de trem adotado e à carga 
prevista: 

Cad. 7 Cad. 
9.1 

S 

Distância entre dormentes 

Tipo de dormentes 

Espessura de lastro 

Tipo de trilho 

Peso estimado 

(Fonte: Manual Básico de Engenharia Ferroviária. Nabais, Rui 
José da Silva) 

LEGENDA: 

S - documento apresentado, não cabendo nenhum comentário nesta fase processual. 

N - documento não apresentado ou insuficiente, comentários no tópico pertinente. 

N/A - NÃO SE APLICA 

 

Anteprojeto PPP VLT W3 
Documento 
apresentado 

Verificação 

SISTEMAS RODANTES 

Trilhos e dormentes 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais 
dispositivos e equipamentos Cad. 7 e 9.1 

S 

Especificações técnicas, memorial descritivo S 

Vagões 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais 
dispositivos e equipamentos 

Cad. 7 Item 
4.1 

S 

Especificações técnicas, memorial descritivo S 

LEGENDA: 

S - documento apresentado, não cabendo nenhum comentário nessa fase processual. 

N - documento não apresentado ou insuficiente, comentários no tópico pertinente. 

N/A - NÃO SE APLICA 
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Anteprojeto PPP VLT W3 
Documento 
apresentado 

Verificação 

SISTEMAS FIXOS 

Sistemas de energia e 
Rede Aérea 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais 
dispositivos e equipamentos 

- N 

Especificações técnicas, memorial descritivo contendo a  
qualidade dos materiais empregados e situações específicas a 
serem consideradas 

Cad. 9.1 e 
Cad. 9.2 

N 

Sistema de bilhetagem 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais 
dispositivos e equipamentos 

- N 

Especificações técnicas, memorial descritivo contendo a  
qualidade dos materiais empregados e situações específicas a 
serem consideradas 

Cad. 9.3 S 

Portas de plataforma 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais 
dispositivos e equipamentos 

- N 

Especificações técnicas, memorial descritivo contendo a 
qualidade dos materiais empregados e situações específicas a 
serem consideradas 

Cad. 9.3 S 

Sinalização semafórica 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais 
dispositivos e equipamentos 

- N 

Especificações técnicas, memorial descritivo contendo a  
qualidade dos materiais empregados e situações específicas a 
serem consideradas 

Cad. 9.2 S 

Sistema de Sinalização e 
Controle 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais 
dispositivos e equipamentos 

- N 

Especificações técnicas, memorial descritivo contendo a  
qualidade dos materiais empregados e situações específicas a 
serem consideradas 

Cad. 9.3 S 

Sistema de 
Telecomunicações 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais 
dispositivos e equipamentos 

- N 

Especificações técnicas, memorial descritivo contendo a  
qualidade dos materiais empregados e situações específicas a 
serem consideradas 

Cad. 9.3 S 

LEGENDA: 

S - documento apresentado, não cabendo nenhum comentário nessa fase processual. 

N - documento não apresentado ou insuficiente, comentários no tópico pertinente. 

N/A - NÃO SE APLICA 

Fonte: Elaboração própria 

138. Das verificações registradas no quadro acima, observa-se que diversos 
documentos apresentados não atendem aos requisitos mínimos exigidos pelos 
normativos utilizados como referência por esta equipe técnica. Nos parágrafos a 
seguir são tratados com mais detalhes as impropriedades identificadas. 
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Obras Civis - TOPOGRAFIA 
Documento 

Apresentado 

Levantamento planialtimétrico do terreno; e Cad. 3 item 2 

Levantamento cadastral das principais interferências (tubulações, linhas de energia, etc.). Cad. 1, 3 e 7 

139. Na documentação apresentada37 consta o registro de que, com a 
finalidade de garantir a correlação do anteprojeto do VLT W3 com sistemas já 
implantados, foram analisados os estudos cartográficos e topográficos precedentes, 
além de projetos de obras tais como o sistema de Metrô de Brasília, o corredor BRT 
Oeste e Sul, obras de duplicação, além dos projetos urbanísticos do Setor Noroeste e 
do Parque das Aves. 

140. Apesar do registro, em resumo, de quais foram os estudos utilizados 
como referência, a  documentação mencionada não foi juntada como anexo do edital. 

141. Além disso, importante esclarecer que não há qualquer menção sobre o 
projeto planialtimétrico das obras referentes às ciclovias e à urbanização, pois os 
materiais técnicos indicados como referência e a documentação apresentada são 
atinentes apenas ao projeto geométrico da via permanente. 

142. Sobre o levantamento cadastral das principais interferências, para a via 
permanente, em cada trecho, foram apontados os cruzamentos principais e as 
estações de embarque e desembarque com as respectivas distâncias até as estações 
adjacentes. Além do detalhamento do itinerário, o estudo de traçado incluiu os pontos 
de manobras e as características geométricas e operacionais do veículo. 

143. A questão das interferências é tratada de forma esparsa em diversos 
cadernos técnicos que compõem o anteprojeto, mas é abordada de forma mais 
específica no caderno 1, que, em resumo, apresenta os seguintes registros: 

 “Rede de distribuição de energia elétrica da CEB na avenida W3 Sul corre 
no canteiro – para consecução das obras de implantação do VLT essa rede 
deverá ser remanejada, sendo necessária à realização de obras civis, na área 
de abrangência do Shopping Pátio Brasil até a Quadra 516 Sul; 

 No canteiro central da Via W3, deverá ser implantada a nova rede de 
galerias de drenagem, que rede deverá ser interligada às redes existentes, 
transversais à Via W3. Essas redes transversais, embora implantadas com 
profundidades superiores a 3,0 m, deverão ser recadastradas com o 
objetivo de verificar eventuais interferências com a infraestrutura de via 
permanente do VLT; 

 No mesmo cadastro topográfico adotado no projeto geométrico constam 
indicados os poços de visita de esgotamento sanitário e abastecimento 
d’água da CAESB. Essas interferências deverão ser identificadas na fase 
de projeto básico, sobretudo por se tratar de redes mais superficiais, com 
profundidades médias de 1,5 m; 

 Consta ainda no cadastro topográfico a identificação de caixas de redes 
de telecomunicação, a maioria nas laterais da Via W3, porém com travessias 
transversais às vias do VLT. No caso, na fase de projeto básico, deverá 
haver, além do recadastro, consultas às concessionárias operadoras de 
sistemas de telecomunicação; 

 Os custos de remanejamento de interferências são abordados no Caderno 
8 – Orçamento.” (grifo nosso) 

 
37 caderno 3 – estudos de engenharia 
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144. Acerca do remanejamento da rede de distribuição de energia, consta no 
Caderno 7 as seguintes observações: 

“6 REMANEJAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DA CEB 

6.1 INTERFERÊNCIAS EXISTENTES NA W3 SUL 

A rede de distribuição de energia elétrica da CEB na avenida W3 Sul corre 
no canteiro central. Para consecução das obras de implantação do VLT essa 
rede deverá ser remanejada, sendo necessária à realização de obras civis, 
na área de abrangência do Shopping Pátio Brasil até a Quadra 516 Sul. 

a) Construção das redes subterrâneas de média tensão na Avenida W4 Sul 
e dos ramais subterrâneos que alimentarão as Estações Transformadoras 
das quadras 500 e 700; 

b) Mudança da configuração das redes existentes das quadras 500 e 700 
(reticulado spot network e/ou radial com recurso pela baixa tensão, para a 
configuração Primário Seletivo); 

c) Adequações das Estações Transformadoras (superior a 50 intervenções) 
em função da implantação do sistema de distribuição em primário seletivo (2 
circuitos alimentadores e chaves de transferência automática de 3 ou 4 vias 
dependendo da instalação existente), confecção de emendas retas e de 
transição e instalação de acessórios desconectáveis; 

d) Construção das redes de distribuição e caixas especiais para as travessias 
sob a via férrea (VLT) das redes de 15 kV e, também, das 2 (duas) travessias 
de 34,5 kV da CEB; 

e) Transferência das Estações Transformadoras para as novas redes e suas 
energizações. 

Na altura do Shopping Pátio Brasil até a quadra 502 Sul constitui o trecho 
com maiores interferências, pois nele se encontra o sistema reticulado de 3 
(três elementos) supridor, envolvendo: Setor Hoteleiro, Comercial Sul, 
Autarquia Sul e Bancário. 

6.2 INTERFERÊNCIAS EXISTENTES NA W3 NORTE 

As interferências do sistema subterrâneo da CEB com as obras de 
implantação do VLT na W3 Norte são apenas as redes existentes nos 
cruzamentos da citada avenida. Trata-se de:  

a) Construção de caixas especiais e redes de travessias das redes de 15 kV, 
com pequenos trechos no canteiro central; 

b) Construção de caixas especiais e redes para travessias de 34,5 kV; 

c) Construção de caixas especiais e redes para 01 travessia de 138 kV.” 

 

145. Das informações acima, verifica-se claramente que, com exceção da 
rede de distribuição de energia da W3, a SEMOB não realizou o levantamento 
adequado das interferências, mencionando ainda que deverão ser levantadas com 
maiores detalhes na fase de projeto básico.  

146. Contudo, conforme previsto na Orientação Técnica OT- IBR 006/2016, o 
levantamento de tais interferências devem ser realizado na fase de anteprojeto. 

147. Além disso, sem o real conhecimento das interferências, a SEMOB 
sequer tem condições de orçar de forma adequada os custos dos serviços 
necessários para adequar tais interferências ao projeto do empreendimento do VLT.  
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148. No mesmo sentido, sem o devido levantamento cadastral na fase de 
anteprojeto, as licitantes não dispõem de informações suficientes para elaborar as 
suas propostas. 

149. O Caderno Técnico para projetos de mobilidade urbana – VLT elaborado 
pelo Ministério das Cidades38, dispõe que “a tubulação longitudinal de serviços – 
telefonia, iluminação, óleo, gás, água, esgoto, etc. – deve ser remanejada, pois não 
pode coincidir com o traçado da via permanente devido à necessidade de fácil acesso 
para execução de serviços de manutenção”. 

150.  Sobre esse assunto, cabe registrar que, no caderno de orçamento, 
apenas consta a previsão de custos para o remanejamento das interferências dos 
sistemas de energia, não havendo qualquer indicação de custos para o tratamento 
das demais interferências. 

151. Por fim, todas as questões tratadas como interferências, na 
documentação técnica apresentada, apenas fazem referência à via do VLT não 
havendo qualquer indicação sobre levantamentos cadastrais para as ciclovias e a 
urbanização (obras da fase 3). 

 

Obras Civis - GEOTECNIA 
Documento 

Apresentado 

Locação dos furos de sondagens; 

Cad. 3 Item 5 

Desenhos de perfis resultantes das sondagens SPT; e 

Desenhos de perfis resultantes de eventuais outras sondagens (rotativa etc.). 

Descrição das características do solo, estimativa de resistência de solo superficial e recomendação 
de tipo de fundação. 
Estudos geotécnicos que caracterizem as ocorrências e localização de jazidas, e o comportamento 
do subleito. 

 

152. Os estudos geotécnicos39 mencionam, sucintamente, que o presente 
anteprojeto se baseou em ensaios de projetos precedentes. Cita-se que tais estudos 
abrangeram investigações de campo, por meio de sondagens a trado e realização de 
ensaios e, além disso, constam tabelas resumo dos estudos. 

153. Embora não haja vedação para a utilização de estudos de projetos 
anteriores40, deve-se apontar para a possibilidade de que não tenham sido 
consideradas as especificidades deste projeto em comento, resultando em um 
potencial risco econômico, visto que pode ensejar futura necessidade de alteração de 
projetos e/ou quantitativos. 

154. Tendo em vista que o anteprojeto deve caracterizar a obra e subsidiar a 
elaboração de projeto básico, este corpo técnico entende que a análise apresentada 
possui caráter incipiente e não foi suficiente para atender parâmetros mínimos de 
anteprojeto.  

 
38 Disponível em < https://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/veiculo-leve-sobre-trilhos---caderno-tecnico.pdf> 
39 item 5.1.3 do Caderno 3 e no item 4.1.3 do Anexo V 
40 conforme consta na Lei nº 13.303/2016, art. 42, VII, f 
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155. Não há identificação  da localização dos furos de sondagens, os 
desenhos de perfis resultantes de sondagens, a descrição de características do solo, 
estimativa de resistência de solo superficial e estudos que caracterizem as 
ocorrências e localização de jazidas.  

 

Obras Civis - TERRAPLENAGEM Documento 
Apresentado Desenhos em escala 1:100 ou maior, com cotas principais (detalhes são opcionais) de: 

Planta de terraplenagem e 
Cortes de terraplenagem 

Cad. 3 Item 2 Descrição da solução prevista para a terraplenagem. 

Seções transversais tipo; e 

Identificação das áreas de empréstimos e bota-fora. 

Estimativa de volumes de corte e aterro por categoria de material. 

 

156. Desenhos em escala 1:100 ou maior de plantas de terraplanagem: não 
foram identificados no anteprojeto. 

157. Descrição da solução prevista para a terraplenagem: apresentadas no 
corpo do item 2.5 do Caderno 3, havendo descrição do tipo de solução adotada para 
cada Eixo da geometria da via do VLT, citando a posição de lançamento dos perfis. 

158. Seções transversais tipo: apresentadas no corpo do item 2.5 do Caderno 
3, as seções estão reproduzidas nas figuras 2.32, 2.34 e 2.37 em cada subitem, 
relacionados aos Eixos do percurso. As seções contêm, basicamente, os 
posicionamentos laterais dos taludes, cotas do terreno e do greide, referência de 
estaca e localização do trecho da respectiva estaca. 

159. Identificação das áreas de empréstimos e bota-fora: não foram 
encontradas referências nos documentos apresentados relacionadas à identificação 
de áreas de empréstimos e/ou bota-fora para materiais movimentados em 
terraplenagem.  

160. Estimativa de volumes de corte e aterro por categoria de material: não 
foi apresentada memória de cálculo dos quantitativos de terraplenagem no anteprojeto 
analisado ou classificação dos materiais a manipular, apesar de haver citação do 
cálculo desta estimativa no item “2.5.1 Volumes de Terraplenagem – Eixos 1 e 4” do 
Caderno 3 e os quantitativos estarem presentes no orçamento. O anteprojeto de 
terraplanagem calculou os volumes de movimentação de terra com base na topografia 
do terreno e nas seções transversais de cada um dos quatro trechos. Entretanto, não 
foi encontrado no documento o detalhamento de cálculo do volume de movimentação 
de terra. 

161. Assim, a documentação apresentada pela SEMOB não é suficiente 
devendo ser apresentados: os desenhos em escala 1:100 ou maior de plantas de 
terraplanagem, identificação das áreas de empréstimos e bota-fora, estimativa de 
volumes de corte e aterro por categoria de material, documento o detalhamento de 
cálculo do volume de movimentação de terra. 

162. Ademais, todos os registros identificados na documentação apresentada 
pela SEMOB fazem referência à via do VLT, não havendo qualquer indicação sobre a 
terraplenagem das ciclovias, urbanização, drenagem e das obras de artes especiais. 
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Obras Civis - FUNDAÇÕES Documento 
Apresentado 

Desenhos em escala 1:50 ou maior, com cotas principais (detalhes são opcionais) de: 
Plantas de lançamento preliminar (posição e dimensões pré-dimensionadas da seção transversal) de 
elementos da fundação (sapatas, blocos, estacas etc.). Cad. 4 e 5 

Descrição da solução prevista para a fundação 

163. No anteprojeto, consta que para o dimensionamento das estruturas e 
fundações dos viadutos, foram considerados o peso próprio da estrutura e da via 
permanente mais o carregamento do trem-tipo LRT-1641. 

164. O anteprojeto apresentou42, em escala 1:25 e 1:50, a estimativa 
preliminar de fundação, apresentando para cada situação em particular uma solução 
estrutural para suportar a passagem do trem-tipo característico do VLT. 

165. Contudo, devido à insuficiência do levantamento topográfico, do 
detalhamento da terraplanagem e dos estudos de geotecnia, entende-se que a 
SEMOB não possui elementos suficientes para definir a melhor solução para as 
fundações das OAES. 

Obras Civis - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Documento 
Apresentado 

Locação pretendida para entrada de água e saída de esgoto e de águas pluviais. 
Cad. 5 

Descrição das características principais e as demandas da instalação pretendida; e 

166. As instalações hidrossanitárias do anteprojeto são relacionadas aos 
quiosques a serem estabelecidos nas proximidades das estações VLT. As 
configurações dos quiosques são divididas em dois tipos: 

 Quiosques tipo 1: 26 unidades de função técnica, possuem dimensões em 
planta de 4,5 x 3,0m e três pontos de utilização (bacia sanitária com caixa 
acoplada, lavatório e tanque); 

 Quiosques tipo 2: 94 unidades de função comercial, possuem dimensões em 
planta de 3,0 x 3,0m, rampa de acesso e um ponto de utilização (lavatório). 

167. Constam no anteprojeto os respectivos desenhos e demonstrativo de 
locação em planta dos elementos hidrossanitários dos quiosques, informações quanto 
à qualidade dos materiais empregados e situações específicas a serem consideradas 
nas instalações hidráulicas, além de descrição das características principais das 
instalações planejadas.  

168. Contudo, não foi identificada a locação pretendida para entrada de água 
e saída de esgoto. Por conseguinte, este corpo técnico compreendeu o tópico como 
parcialmente atendido, não apresentando total robustez necessária ao anteprojeto no 
que tange às instalações hidrossanitárias. 

  

 
41 conforme a norma para Veículos Leve sobre Trilhos “Guide Specifications for Brige Carrying Light Rail Transit 

Load”, da AASHTO, publicada em 2018 
42 nos cadernos 3 e 4 itens 4 e 5 (estudos de engenharia) 
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Obras Civis - PAVIMENTAÇÃO Documento 
Apresentado 

Seções transversais tipo. 
Cad. 3 

Pré-dimensionamento da estrutura do pavimento. (Orientação Técnica OT-002/2014-IBRAENG e OT 
– IBR 006/2016) 

169. As normas técnicas aplicáveis43, ao tratar da concepção de 
pavimentação, no âmbito do anteprojeto, apontam para a necessidade de 
dimensionamento preliminar da estrutura do pavimento. 

170. Tal exigência não tem apenas um caráter formal, mas se deve à 
obrigatoriedade de que o anteprojeto permita a caracterização da obra, assim como a 
estimativa de custos para sua realização. Estes aspectos do anteprojeto são tratados 
em sua própria definição pelo IBRAENG: 

“Anteprojeto de engenharia: conjunto de documentos técnicos (desenhos e 
textos) que possibilitam a caracterização da obra ou serviço planejado, que 
representam a opção aprovada no estudo de viabilidade e que permitem a 
estimativa dos custos e prazos de execução dos seus serviços, bem como a 
elaboração do projeto executivo.” 

171. Embora conste no orçamento do VLT os itens de pavimentação de 
CBUQ e de concreto, não foram identificados nos cadernos técnicos os cálculos das 
estruturas de pavimentação, incluindo passeios e ciclovias, que trataram, 
especificamente, da estrutura da via permanente.  

172. Desta forma, entende-se que fica prejudicado o processo de estimativa 
de quantitativos e custos constantes na Planilha Orçamentária sem um pré-
dimensionamento das referidas estruturas. A ausência de definição de um projeto 
referencial torna os quantitativos imprecisos, impossibilita a identificação de uma 
solução otimizada, impede a análise crítica das propostas de preços apresentadas e, 
em última instância, reduz a efetividade da fiscalização. 

173. No mesmo sentido, o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) exige44, a nível de anteprojeto, a apresentação de dados de 
ocorrências de materiais para a pavimentação. 

174. Tais informações se tornam fundamentais devido, entre outros aspectos, 
ao fato de que a disponibilidade desses materiais e sua “Distância Média de 
Transporte (DMT)” podem afetar sobremaneira o custo do empreendimento. 

175. Todavia, não se identificou na documentação apresentada os estudos 
de possíveis locais com fontes dos referidos materiais. 

 

  

 
43 Orientação Técnica OT-002/2014-IBRAENG e a OT-IBR 006/2016 do Instituto Brasileiro de Engenharia 

(IBRAENG) e Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), respectivamente 
44Instrução de Serviço DG nº 09/2016 
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Obras Civis – CONCEPÇÕES COMPLEMENTARES Documento 
Apresentado 

Soluções de drenagem com base em estudos hidrológicos. 
Cad. 3 item 3 e Cad. 

4 item 3 

Especificações básicas de sinalização horizontal e vertical, defensas, cercas, proteção vegetal; - 

Estudos ambientais que identifiquem áreas protegidas legalmente, passivos e condicionantes 
ambientais. (Fonte: IBRAOP OT – IBR 006/2016) 

Cad. 1 Item 6 

Mapas de bacias hidrográficas (Instrução de Serviço DG nº 09/2016) 

 

176. O Projeto de Drenagem utilizou-se do software C3DRENESG para 
dimensionamento da rede, trata-se de um programa de cálculo de redes de drenagem 
e esgotos urbanos. 

177. O software utiliza o método racional como modelo de cálculo, cuja vazão 
de projeto é encontrada a partir da seguinte expressão: 

Q= CIA 

Onde: 
C: coeficiente de escoamento superficial (considerado igual a 0,9 no projeto em questão); 
I: intensidade da chuva em Brasília para um tempo de retorno igual a 10 anos; e  
A: área a ser drenada. 

178. As pranchas45 do projeto de drenagem possuem informações sobre 
diâmetro das galerias; localização e nomenclatura dos poços de visita e comprimento 
dos trechos entre poços de visitas. Entretanto, não há informações acerca das 
declividades adotadas na rede de drenagem.  

179. Assim, recomenda-se que sejam adicionadas as declividades 
adotadas em cada trecho do projeto. Além disso, é preciso dar uma atenção especial 
às regiões onde o greide de projeto do VLT possui declividade igual a zero, pois, 
nesses trechos não será possível adotar a mesma declividade para a rede de 
drenagem. 

180. Ademais, entende-se imprescindível, na fase de anteprojeto, que seja 
realizado o levantamento cadastral para a identificação das possíveis interferências. 

181. O projeto apresentado faz referência apenas aos dispositivos de 
drenagem da W3, não havendo qualquer indicação sobre a adequação da drenagem 
para as áreas em que serão construídas as ciclovias e realizadas as melhorias na 
urbanização (obras da fase 3). 

“O principal objetivo do projeto é de suprir as deficiências da atual rede de 
galerias de águas pluviais da Via W3, abrangendo inclusive a região mais 
abrangente que a área de influência do traçado do VLT.” 

Fonte: Caderno 3, item 3. 

 

 
45 caderno 4 
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182. Quanto à sinalização viária46, verificou-se que os itens constam na 
Planilha Orçamentária, embora não tenham sido identificadas suas especificações 
nos Cadernos Técnicos. 

183. Sabendo-se que o projeto referencial baliza a elaboração do orçamento, 
conclui-se que, para estes itens, a Planilha Orçamentária não possui respaldo. 

184. Acerca dos estudos ambientais, de maneira complementar, serão 
discutidas as questões referentes aos estudos necessários à obtenção de licenças 
junto aos órgãos competentes para execução do objeto da concorrência. 

185. Cabe registrar o que a Lei n.º 11.079/2004 estabelece sobre o assunto: 

Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação 
na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório 
condicionada a: 

(...) 

VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o 
licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, 
sempre que o objeto do contrato exigir. 

 

186. Tais aspectos devem ser tratados no anteprojeto de obras47: 

“5. CONTEÚDO TÉCNICO 

O anteprojeto de engenharia e seus correspondentes estudos preliminares 
devem conter as condições de contorno, as informações e os requisitos 
técnicos destinados a possibilitar a caracterização do objeto contratual e a 
visão global do empreendimento, incluindo, no que couber: 

(...) 

j) diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, incluindo a 
avaliação do passivo ambiental, o estudo dos impactos ao meio ambiente e 
as prováveis medidas mitigadoras ou compensatórias, conforme o caso; 

k) avaliação de impactos de vizinhança, quando exigida pela legislação 
aplicável;” (grifo nosso) 

 

187. Ressalta-se que o Guia TPC48, dispõe que, como orientação geral, os 
sistemas de TPC a serem implantados devem incorporar os aspectos ambientais 
desde a sua concepção, evitando assim a necessidade de modificações significativas 
no projeto, que podem ocasionar atrasos, aumentos de custo não previstos, ou a não 
obtenção das licenças e autorizações exigíveis em fases avançadas do projeto ou até 
da implantação. 

  

 
46 Orientação Técnica OT – IBR 006/2016 – IBRAOP A que aponta para a necessidade de especificações básicas 

de sinalização viária, entre os itens exigidos a nível de anteprojeto. 
47 Orientação Técnica OT – IBR 006/2016 - IBRAOP 
48 elaborado pelo BNDES e pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (SEMOB) do Ministério das Cidades, 

em 2017 
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188. Sobre o assunto, cabe destacar a contribuição contida no Relatório de 
Consulta e Audiência Pública: 

Figura 17 – Contribuição 1 – Audiência Pública 

 
Fonte: Relatório de Consulta e Audiência Pública (aba associados) 

189. Nesse sentido, foram apresentadas49 as diretrizes para o Licenciamento 
Ambiental junto ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito 
Federal (IBRAM), item 6.1. 

190. O documento contém uma previsão de análise da viabilidade ambiental 
do VLT e determina a realização de estudos ambientais nas áreas de influência do 
empreendimento, no que tange sua implementação e instalação: 

“Para a definição da viabilidade social e ambiental do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT), ligando o Aeroporto Internacional de Brasília ao Terminal da 
Asa Norte (TAN), deverão ser realizados estudos ambientais específicos 
nas Áreas de Influência do empreendimento, de forma a definir os potenciais 
impactos sociais, ambientais e econômicos da sua implantação e 
operação.” (grifo nosso) 

191. Embora conste no anteprojeto a necessidade de um “Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA)”, bem como as regras e requisitos para sua elaboração, até 
o momento este estudo não foi apresentado, sendo disponibilizado apenas as 
diretrizes para a obtenção do licenciamento ambiental, bem como o Termo de 
Referência para a elaboração do EIA. 

192. Cumpre destacar que o traçado planejado para a via do VLT percorre 
regiões com diferentes características, o que requer avaliações individualizadas de 
modo a atender suas particularidades: 

“6.2 DETALHAMENTO DO TRAÇADO50 

Para o projeto do VLT, foram considerados dois trechos heterogêneos para 
a avaliação dos aspectos sociais, ambientais e econômicos, assim como para 
o levantamento preliminar dos possíveis impactos gerados durante a 
implantação e operação do empreendimento, conforme segue: 

6.2.1 Trecho entre o Aeroporto Internacional de Brasília e o Terminal Asa Sul 
(TAS) 

(...) No traçado percorrido até este ponto, o VLT está inserido em Macrozona 
Urbana, conforme definição do PDOT e não possui interferência direta em 
Unidades de Conservação (UCs). 

Após cruzar a EPDB em desnível, o traçado adentra a Área de Preservação 
Ambiental (APA) do Planalto Central, em trecho de aproximadamente 300 

 
49 Caderno 1 - Planejamento da Rede de Transportes, item 6.1 
50Caderno 1- Planejamento da Rede de Transportes 
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metros, em área definida como Zona de Conservação da Vida Silvestre 
(ZVCS), conforme Plano de Manejo da referida Unidade de Conservação.  

Este mesmo traçado está inserido na Área de Relevante Interesse 
Ecológico (ARIE) do Santuário da Vida Silvestre do Riacho Fundo, que, 
sobrepõe a APA do Planalto Central. 

(...) adentrando novamente a APA do Planalto Central, desta vez em Zona 
de Uso Sustentável (ZUS).  

(...)Após transpor a EPGU e adentrar o Setor Hípico Sul, o traçado deixa de 
ter interface com a APA do Planalto Central. 

(...) Neste trecho, segundo PDOT, o traçado do VLT está inserido na 
Macrozona Urbana do DF.” (grifo nosso) 

193. Resta claro que o traçado da via do VLT, principalmente o trecho da fase 
2, que conecta o TAS ao aeroporto JK, por se tratar de uma área que não é 
urbanizada, deve ser tratado de forma diferenciada e com mais detalhes no 
planejamento da contratação quanto à questão ambiental. Diferente do trecho da fase 
1, cujo traçado percorre as avenidas da W3 sul e norte, conectando o TAS ao TAN. 

194. O planejamento51 da via do VLT prevê as possíveis interferências e os 
riscos a elas associados. Contudo,  salienta que as informações serão levantadas com 
maior riqueza de detalhes e profundidade quando da elaboração do EIA/RIMA: 

“6.4 ASPECTOS AMBIENTAIS 

6.4.2.3 Áreas de Preservação Permanente 

(...) ao longo do traçado do VLT, observamos a interferência em apenas 
uma Área de Preservação Permanente (APP).  

(...)Maior detalhamento quanto à definição da faixa de APP deverá ser 
definido quando da elaboração do EIA/RIMA. 

(...) 

6.4.3 Unidades de Conservação (UCs) 

O traçado proposto para o VLT apresenta interferência direta em uma 
Unidade de Conservação (UC), a Área de Preservação Ambiental (APA) do 
Planalto Central e a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do 
Santuário da Vida Silvestre do Riacho Fundo. 

Além disso, mesmo não tendo interferência direta, o traçado passa pela zona 
de amortecimento da APA do Lago Paranoá, APA do Gama e Cabeça de 
Veado e do Parque Nacional de Brasília. 

Além das Unidades de Conservação apresentadas, o traçado proposto para 
o VLT apresenta interferência direta no Parque Urbano das Aves, com 
sobreposição à APA do Planalto Central, e tem o Terminal da Asa Norte 
(TAN) previsto para ser instalado próximo aos limites do Parque Urbano 
Burle Marx, ambos geridos e operadores pelo IBRAM.” (grifo nosso) 

6.5 POTENCIAIS IMPACTOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E ECONÔMICOS 
PREVISTOS 

O presente Relatório apresenta detalhamento preliminar das informações 
que serão levantadas com maior riqueza de detalhes e profundidade quanto 
da elaboração do EIA/RIMA, indicado para a obtenção da Licença Prévia 
(LP) do empreendimento.  

 
51 Caderno 1 – Planejamento da Rede de Transportes 
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Assim, nesta etapa, os potenciais impactos Sociais, Ambientais e 
Econômicos são apresentados apenas para qualificar a sua ocorrência nas 
fases de implantação e operação do VLT. 

O procedimento metodológico utilizado apresenta uma avaliação sistêmica 
dos impactos previstos, elencando impactos socioambientais, sem propor 
medidas mitigadoras e compensatórias para os impactos elencados, o que 
deverá ocorrer na etapa de elaboração dos estudos ambientais. As medidas 
que deverão ser sugeridas buscam assegurar a execução adequada e 
ambientalmente correta das obras e da operação do VLT, incluindo as 
atividades de monitoramento e controle.” (grifo nosso) 

195. Conforme a contribuição apresentada na Audiência Pública (Figura 17), 
infere-se que a elaboração dos referidos estudos ficará sob a responsabilidade da 
empresa concessionária. 

196. Vale destacar a relevância das questões aqui tratadas, pois as possíveis  
restrições impostas pelos órgãos responsáveis ou o resultado do aprofundamento dos 
estudos necessários podem afetar a geometria da via e demais aspectos do projeto, 
razão pela qual devem ser tratadas na fase de planejamento.  

197. Ademais, o surgimento de passivos ambientais, limitações urbanísticas 
ou de tráfego, ao longo da execução contratual, podem gerar diversas consequências 
para a concessão e afetar inúmeras obrigações e direitos. 

198. Estudos prévios permitem que o orçamento preveja, de maneira 
adequada, a discriminação dos custos necessários para o tratamento das questões 
ambientais, necessárias para atender as diretrizes dos órgãos responsáveis pelas 
emissões das licenças. 

199. Importante mencionar que, apesar da previsão, na planilha do CAPEX,  
de custos dos estudos, licenças e compensações ambientais, não foi identificada a 
sua inclusão nos valores constantes da planilha resumo dos investimentos. 

200. Outro ponto de destaque refere-se ao “Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV)”. Nos termos da recente aprovada Lei Distrital n.º 6.744/2020, o EIV constitui 
instrumento de planejamento, controle urbano e subsídio à decisão do poder público 
para habilitação de projeto, emissão de autorização ou licença para implantação, 
construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos e atividades públicas 
ou privadas, em área urbana ou rural, que possam colocar em risco a qualidade de 
vida da população, a ordenação urbanística do solo e o meio ambiente, causar-lhes 
dano ou exercer impacto sobre eles. 

201. Estabelece52 ainda que a apresentação do EIV e a emissão do 
certificado de viabilidade de vizinhança são pré-requisitos para a aprovação de 
grandes intervenções viárias objeto de licenciamento ambiental, desde que deliberado 
pela CPA/EIV53, mediante análise do grau de complexidade da intervenção. 

202. Assim, entende-se que a implantação do empreendimento do VLT na 
W3 deverá ser precedida do Estudo de Impacto de Vizinhança nos termos da 
legislação vigente. 

 
52 Lei Distrital n.º 6.744/2020, inciso IV do art. 4º 
53 Comissão Permanente de Análise do EIV – CPA/EIV 
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203. Em relação ao tráfego de veículos nas áreas adjacentes do local de 
implantação do VLT da W3, é importante registrar que, conforme o projeto 
apresentado, serão eliminados da via W3 os retornos e as vagas para veículos54: 

“O canteiro central da W3 manterá a largura original de 10 m em todo o seu 
percurso. Os cruzamentos semaforizados serão mantidos, enquanto os 
retornos e vagas para veículos serão eliminados para dar maior fluidez ao 
percurso do trem, minimizando atraso e o tempo de espera nas interseções, 
o que melhora a segurança e a velocidade de operação. Em todo o percurso 
do VLT será implantado sistema de semáforo repetidor com defasagem de 
tempo sincronizado com o trem.” 

Caderno 5 

 

204. Espera-se, especificamente na avenida W2, aumento do fluxo de 
veículos à procura por vagas de estacionamento, diante da eliminação daquelas 
existentes no canteiro central da W3. Apesar disso, não foi apresentado nenhum 
estudo ou qualquer dado sobre o aumento de tráfego de veículos nas vias próximas a 
W3.  

205. Do exposto, conclui-se que os estudos sobre as questões ambientais, 
avaliação de impactos de vizinhança e de tráfego apresentados são insuficientes, 
cabendo destacar que, devido a magnitude do empreendimento, tais estudos são 
imprescindíveis para que se possa concluir sobre a viabilidade da implantação do VLT 
da W3, devendo, por essa razão, na fase de planejamento, haver um maior 
detalhamento e análise dessas questões. 

206. Ainda que não haja exigência legal de licença ambiental prévia, diante  
dos impactos do empreendimento, principalmente das obras relativas à fase 2, 
considera-se imprescindível a realização de um diagnóstico ambiental da área de 
influência do projeto, incluindo a avaliação do passivo ambiental, o estudo dos 
impactos ao meio ambiente e as prováveis medidas mitigadoras ou 
compensatórias, conforme previsto no normativo técnico55 sobre o assunto. 

 

SISTEMAS FIXOS 
Documento 
apresentado 

Sistemas de energia e Rede 
Aérea 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais dispositivos e 
equipamentos 

- 

Especificações técnicas, memorial descritivo contendo a  qualidade dos 
materiais empregados e situações específicas a serem consideradas 

Cad. 9.1 e Cad. 
9.2 

Sistema de bilhetagem 
Desenhos com cotas principais com a locação dos principais dispositivos e 
equipamentos 

- 

Portas de plataforma 
Desenhos com cotas principais com a locação dos principais dispositivos e 
equipamentos 

- 

Sinalização semafórica 
Desenhos com cotas principais com a locação dos principais dispositivos e 
equipamentos 

- 

Sistema de Sinalização e 
Controle 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais dispositivos e 
equipamentos 

- 

Sistema de 
Telecomunicações 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais dispositivos e 
equipamentos 

- 

 
54 Caderno 5 – Estações e Terminais 
55 Orientação Técnica OT – IBR 006/2016 – Anteprojeto de Engenharia 
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207. Foram apresentadas as especificações técnicas com o estabelecimento 
das premissas básicas e os requisitos operacionais, funcionais e técnicos de cada um 
dos sistemas. Contudo, não consta na documentação desenhos com cotas principais 
e a locação dos principais dispositivos e equipamentos, contendo uma visão geral das 
instalações. 

208. A representação gráfica do objeto a ser executado deve ser elaborada 
de modo a permitir sua visualização em escala adequada, demonstrando formas, 
dimensões, funcionamento, esquemas e especificações mínimas, sendo necessária 
para que os licitantes tenham ampla ciência das características da obra (ou serviço), 
conferindo o mesmo conhecimento aos interessados de todos os atributos do 
empreendimento. 

209. Além disso, os desenhos e representação gráficas são elementos 
indispensáveis para a elaboração do orçamento, pois o detalhamento apresentado em 
nível de anteprojeto subsidia a apropriação dos custos ainda que na forma de 
orçamento sintético permitindo que a estimativa de preços e quantidades esteja 
coerente e compatível com as informações técnicas disponíveis. 

Sistemas Fixos - SISTEMAS DE ENERGIA E REDE AÉREA 
Documento 
apresentado 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais dispositivos e equipamentos - 

Especificações técnicas, memorial descritivo contendo a  qualidade dos materiais empregados e 
situações específicas a serem consideradas 

Cad. 7, Cad. 9.1 e 
Cad. 9.2 

210. No tocante ao Subsistema de Alimentação, no anteprojeto (item 4.1.6 do 
Caderno 7) é apresentada a justificativa para o uso do sistema de alimentação aéreo 
(por catenária), embasando a escolha pela disponibilidade e confiabilidade do 
sistema, além de custo reduzido se comparado com alternativas: 

“O Grupo Empreendedor optou por essas tecnologias por apresentar alta 
disponibilidade e alta confiabilidade e por apresentar tecnologia consagrada, 
com grande disponibilidade de materiais no mercado nacional. Além disso, 
serem alternativas mais baratas em termos de sua implantação, de menor 
custo de manutenção e de maior utilização em todo o mundo. 

Todos os fornecedores do setor dispõem desse tipo de sistema.” 

Fonte: Caderno 7 

211. Contudo, houve discordância por parte do IPHAN a respeito da seleção 
dos projetistas por este sistema, sendo elencada mais duas alternativas à catenária: 
APS (alimentação pelo solo) e o Sistema por baterias internas dos veículos. 

“Existem pelo menos mais dois tipos de subsistema de Alimentação: 

• APS-Alimentação pelo Solo, desenvolvido pela Alstom, empresa francesa; 

• Sistema por baterias internas aos veículos, que hoje já é de domínio de 
praticamente todos os fornecedores, em fase de consolidação. 

(...) 

O Relatório da SEMOB, que avaliou o Estudo de Viabilidade apresentado, em 
seu item 23, coloca: 

“Explicitar melhor qual o sistema alternativo, os respectivos custos e impacto 
na viabilidade do projeto caso haja impedimento para utilização do sistema 
com catenárias. ”  
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Inicialmente faz-se necessário comentar a Nota Técnica No. 4/2019 IPHAN-
DF Ref: Proc. 01551.000168/2019-60, de 28/05/2019, encaminhada ao 
Grupo Empreendedor pela SEMOB, que coloca: 

 
Mais adiante, em suas considerações finais, a mesma Nota Técnica, 
estabelece: 

 
Na análise estrita dos termos da Nota Técnica do IPHAN, ela coloca que é 
“vedado ... o uso de rede de DISTRIBUIÇÃO aérea” e, nas considerações 
finais, que “o uso de catenária (ALIMENTAÇÃO aérea) não é indicado pelo 
IPHAN deverá ser evitado....”. 

Está explícito que o uso de rede de DISTRIBUIÇÃO aérea é vedado e que “o 
uso da rede de ALIMENTAÇÃO aérea deve ser evitado......”  

O projeto apresentado tem sua rede de DISTRIBUIÇÃO subterrânea e a sua 
rede de ALIMENTAÇÃO aérea. 

Fonte: Caderno 7 

Fonte: Caderno 3, figura 5.4 

212. Ainda, rebatem56 as alternativas apresentadas pelo IPHAN alegando os 
seguintes argumentos: 

“Além do fato do sistema APS estar restrito a apenas um fornecedor, optou-
se por não considerar o uso do APS pela sua falta de confiabilidade em 
algumas situações, como excesso de chuva, o que ocorre, invariavelmente 
em Brasília, todo ano. 

Há mais de 20 anos (pelo menos) que projetos são concebidos para 
solucionar o problema de alagamento da W3. Mas, na prática, os problemas 
continuam. O Grupo Empreendedor não se sentiu seguro em apresentar uma 
solução tecnológica que leva à convivência entre energia elétrica e água 
durante longos períodos. Trata-se de um risco cujas dimensões são de 
previsão imponderável.  

Por responsabilidade técnica e civil, não se recomenda o uso de APS na 
via W3. Certamente os profissionais do IPHAN que fizeram essa 
recomendação, não tenham atentado para essa questão. 

(...) 

Além dessa questão técnica, considera-se que, de uma forma geral, o uso do 
APS onera o projeto como um todo em cerca de 20%. 

Entende-se que o espírito da Portaria do IPHAN é de que todo o sistema de 
energia – PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, 
deveria ser enterrado. E mais, o parecer que embasa tal portaria recomenda 

 
56 Caderno 7 – Modelo Operacional 
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a utilização da tecnologia APS-Alimentação pelo Solo, de apenas um 
fornecedor (Alstom) e que impõe restrições operacionais. 

Considerou-se, também, o uso de baterias, ao invés de rede aérea. Trata-se 
de uma tecnologia em fase de consolidação, por todos os fornecedores. 
Mas ainda é de baixa utilização, em relação à rede aérea. 

(...) 

Caso haja a exigência definitiva de sua proibição, o projeto do sistema de 
alimentação de energia será revisto, com a catenária sendo substituída pelo 
sistema de baterias chamado ETC-Energy Transfer Charge, que retira a Rede 
Aérea e a substitui por um conjunto de baterias dentro do veículo, 
recarregadas no final da linha e em alguns pontos ao longo da linha. Exigirá 
uma revisão da estrutura dos trens, além de outro tipo de alimentação 
elétrica. 

(...) 

O novo projeto exigirá a revisão do projeto civil, do projeto do material rodante 
e do projeto do sistema de energia. Bem como uma revisão dos custos e da 
avaliação econômico-financeira.” 

 

213. Para esta equipe técnica os estudos de viabilidade devem considerar 
também a alternativa de sistemas de alimentação por solo (APS), pois justificativa 
para não ter sido considerada essa opção baseada na insuficiência da rede de 
drenagem da W3 não pode ser aceita, visto que foi apresentado no anteprojeto e no 
orçamento da parcela de investimentos, soluções para adequar o sistema de 
drenagem da via W3 à implantação do empreendimento. 

214. Este, porém, é um aspecto crítico do projeto, visto que o orçamento 
estimativo foi elaborado considerando a alimentação aérea e, como já indicado no 
caderno 7, o uso do APS onera o projeto como um todo em cerca de 20%. 

215. Contudo, cabe destacar a subjetividade envolvida na interpretação de 
que o uso da rede de alimentação aérea, opção prevista atualmente no anteprojeto 
licitado,  deve ser apenas evitado e que o IPHAN não se posicionou pela vedação da 
utilização desse tipo de alimentação. 

216. Outro ponto que chama a atenção é o registro de que, caso haja a 
exigência definitiva da proibição do uso de alimentação aérea, o projeto do sistema 
de alimentação de energia deverá revisto, exigindo a revisão do projeto civil, do projeto 
do material rodante e do projeto do sistema de energia, com uma consequente revisão 
dos custos e da avaliação econômico-financeira. 

217. Dessa forma, considerando que a fase de anteprojeto deve ser 
precedida de estudos técnicos em que devam ser realizadas as análises e avaliações 
de alternativas para a concepção da obra e de seus componentes e instalações,  é 
imprescindível que as questões técnicas referentes ao tipo de alimentação sejam 
dirimidas nesta etapa. 

218. Ademais, cabe à SEMOB promover estudos mais minudenciados e 
robustos, objetivando dirimir eventuais dúvidas junto ao IPHAN evitando comprometer 
o andamento da implantação ou até mesmo inviabilizá-la, bem como considerar a 
solução de drenagem já incluída na proposta do anteprojeto do empreendimento. 
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Sistemas Fixos - PORTAS DE PLATAFORMA 
Documento 
apresentado 

Desenhos com cotas principais com a locação dos principais dispositivos e equipamentos - 

219. Cabe apenas registrar a seguinte divergência de informações: no 
Caderno 5, consta que as áreas fechadas não terão altura superior a 1,10m, mas no 
Caderno 9.3 apresenta uma altura mínima de 1,60m para a fachada. 

“Caderno 5 

Destaca-se que foram adotados conceitos de estações com ampla 
permeabilidade visual, com áreas fechadas a uma altura não superior a 1,10 
m (o detalhamento do anteprojeto irá definir), com portas de plataforma 
também baixas, sincronizadas com as portas do VLT. 

A opção das estações fechadas com divisórias de vidro como elemento de 
vedação foi adotada por razões de segurança e controle do fluxo de 
passageiros. Tais fechamentos são de fácil remoção, podendo ser retirados 
no futuro, na medida em que novas tecnologias de controle de acesso sejam 
adotadas. 

Caderno 9.3 

6.1 Estrutura 

A fachada do PSD deve se estender por toda a plataforma em uma altura 
mínima de 1,60m, suficiente para garantir a proteção dos usuários contra 
intempéries e evitar a invasão da plataforma ” (grifo nosso) 

3.2  Análise dos Investimentos - Fase 3 

220. Os investimentos57 relacionados à fase 3 contemplam a urbanização das 
áreas em torno do corredor W3, W2 e das ligações entre as quadras 900 e 600, 
conforme apresentado no Caderno 6. 

221. Ocorre que a única documentação técnica apresentada para a 
realização desses investimentos consta do Caderno 6, em que constam informações 
básicas relativas à concepção geral. 

222. Tal documento não possui o grau de detalhamento exigido pelos 
normativos para um anteprojeto de engenharia contemplando informações atinentes 
à topografia, geotecnia, terraplanagem, contendo desenhos e plantas com 
informações condizentes com o nível exigido pela legislação. 

3.3  Orçamento 

223. O valor58 dos investimentos das PPPs, que orienta a definição do preço 
de referência para a licitação, será calculado com base em valores de mercado, 
considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com 
base em sistemas de custos que utilizem, como insumo, valores de mercado do setor 
específico do projeto. 

224. Tais valores de mercado aferidos por orçamento sintético, elaborado por 
meio de metodologia expedita ou paramétrica. 

 
57 Caderno 8 – orçamento 
58 § 4º do artigo 10 da Lei n.º 11.079/2004 
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225. Destaque-se que o nível de desenvolvimento de um projeto tem impacto 
direto no grau de precisão da estimativa de custos59 ou do orçamento dele decorrente, 
devendo, na fase de anteprojeto, ser realizado o chamado “orçamento preliminar”. 

226. A estimativa de custos é conceituada como a avaliação expedita feita 
com base em custos históricos, índices, gráficos, estudos de ordens de grandeza, 
correlações ou comparação com projetos similares.  

227. Por sua vez, o orçamento preliminar refere-se ao orçamento sintético 
composto pela descrição, unidade de medida, preço unitário e quantidade dos 
principais serviços da obra, elaborado com base no anteprojeto de engenharia. 

228. O  custo global da obra60, baseado no anteprojeto de engenharia, poderá 
ser aferido mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica, 
apresentando os seguintes conceitos: 

“7.1 ORÇAMENTO SINTÉTICO 

O orçamento sintético é elaborado mediante levantamentos de quantitativos 
de serviços calculados com base no anteprojeto de engenharia, com precisão 
compatível com o seu nível de detalhamento, composto pela descrição, 
unidade de medida, preço unitário, quantidades e preço dos serviços da obra. 

O orçamento sintético deve ser balizado pelos sistemas referenciais oficiais 
tais como Sinapi e Sicro, ou outro de reconhecida utilização, devidamente 
adaptados às condições regionais e peculiares de cada obra, além de levar 
em consideração possíveis ganhos de escala e os advindos de otimizações 
do anteprojeto permitidas para a elaboração do projeto básico. 

7.2 METODOLOGIA PARAMÉTRICA 

A metodologia paramétrica deve ser utilizada, na elaboração do orçamento, 
exclusivamente nos casos dos serviços para os quais não haja detalhamento 
suficiente no anteprojeto de engenharia, quando os quantitativos poderão ser 
estimados por meio de índices médios. 

A metodologia paramétrica consiste em utilizar parâmetros de custos ou de 
quantidades de parcelas do empreendimento obtidos a partir de obras com 
características similares, tais como: 

· percentual do custo total da obra: mobilização e desmobilização, 
administração local e projetos; 

· custo por unidade de comprimento: defensa, meio-fio e sarjeta; 

· custo por unidade de área: canteiro de obras, impermeabilização e limpeza 
final de obra; 

· custo por unidade de volume: demolição, movimentação de terra e sistema 
de climatização de ar; e 

· custo por ponto de utilização: instalações hidráulicas, instalações sanitárias, 
instalações elétricas e circuito fechado de vídeo (CFTV). 

7.3 METODOLOGIA EXPEDITA 

A metodologia expedita deve ser utilizada exclusivamente para 
empreendimentos cuja singularidade no Brasil torne inviável a elaboração do 
orçamento por meio dos demais métodos. 

A metodologia expedita é baseada em preços por unidade de capacidade ou 
na utilização de indicadores de preços médios por unidade característica do 
empreendimento, por exemplo: 

 
59 Orientação Técnica OT – IBR 004/2012 que trata da precisão do orçamento de obras públicas 
60 Orientação Técnica OT – IBR 006/2016 – Anteprojeto de Engenharia 
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· obras de edificação: preço por metro quadrado de área construída; 

· obras de geração de energia: preço por MW de potência instalada; 

· estações de tratamento de água ou de esgoto: preço por unidade de volume 
tratado; e 

· linhas de transmissão de energia: preço por quilômetro de linha com as 
mesmas características técnicas.” 

 

229. Para o caso da concorrência em exame, consta no Caderno 8 as 
seguintes observações iniciais sobre o orçamento elaborado para os investimentos: 

“Os preços referenciais adotados para Obras Civis têm três fontes: 
SICRO/DNIT, NOVACAP e da Concorrência Pública para Execução de Obras 
Civis para Expansão da Linha 1 – Trecho Samambaia do METRÔ-DF - 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2018. 

A tabela da Novacap, com data base de fevereiro de 2016, é apresentada em 
meio digital, em diretório anexo (TABELA_NOVACAP), que compõe o 
presente caderno 8. 

A Planilha da Concorrência da Linha Samambaia do METRÔ-DF, é 
apresentada em meio digital, em diretório anexo (METRO-DF), que compõe 
o presente caderno 8. 

Os preços referenciais adotados para Sistemas Fixos e Material Rodante têm 
como base as parametrizações em relação aos projetos do VLT da Baixada 
Santista. Esses contratos de referência para parametrização são 
apresentados em diretório anexo 
(CONTRATOS_REF_PARAMETRIZACAO), que compõe o presente caderno 
8.” 

 

230. Observa-se que não foi adotada uma única forma de orçamentação para 
os três grupos de serviço que serão avaliados. Para as obras civis, foram indicadas 
composições de preços, enquanto para o material rodante e para os sistemas fixos os 
preços foram obtidos mediante orçamento paramétrico.  

231. Por essa razão, a avaliação do orçamento será segmentada em dois 
tópicos: o primeiro referente ao orçamento dos sistemas fixos e do material rodante, 
e o segundo acerca dos orçamentos das obras civis. 

232. Importante ressaltar que, devido às incoerências identificadas, nesta 
fase processual, no anteprojeto e no orçamento, a equipe técnica não realizou uma 
avaliação dos quantitativos dos serviços apropriados no orçamento, verificação que 
será realizada nas próximas etapas de análise ou conforme o planejamento 
estabelecido pela equipe para esta fiscalização. 

3.3.1 Orçamento dos Sistemas Fixos e Material Rodante  

233. Destaca-se que o termo material rodante se refere à frota de veículos de 
transporte ferroviário, cujos requisitos61 constam dos Cadernos 3 e Caderno 7. 

234. Para o orçamento do material rodante, no Caderno 8, consta o total de 
R$ 863.616.000,00, o que corresponde ao preço unitário de R$ 22.144.000,00: 

 
61 Caderno 3, item 2.3.2. e Caderno 7 item 3 
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Figura 18 - Orçamento do material rodante constante do Caderno 8 

 
Fonte: Caderno 8 

 

235. Contudo, na documentação técnica adicional apresentada (peça 10), o 
valor total orçado para este item é de R$ 658.654.723,00, contendo a indicação do 
valor de R$ 18.610.008,40 por trem/veículo, conforme segue: 

Figura 19 – Orçamento do material rodante constante da Documentação Técnica Adicional 

 
Fonte: Documentação Técnica Adicional (peça 10) 

236. Embora a tabela indique o valor de R$ 18.610.008,40/trem, o valor 
correto, obtido das memórias de cálculo e da divisão considerando a quantidade total 
de 39 trens e o valor total de R$ 658.654.723, é de R$ 16.888.583,00/trem. 

Orçamento Consolidado VLT
REVISÃO 01
Frota Total = 39 trens: 33 na Fase 1 e 6 na Fase 2

Fase I Fase II Fase III Total
Hipica-Noroeste Aeroporto-Hipica Ciclovias-Urbaniz Geral

Obras Civis 397.718.095            140.248.624         253.823.438         791.790.157                            

Material Rodante
557.323.226,83       101.331.495,79    

658.654.723                            

R$ 18.610.008,40 /trem

Sistemas Fixos 497.198.799            72.275.098           569.473.897                            

Equipamentos de 
Manutenção

31.281.583              31.281.583                              

Verificadora 
Independente (0,5%)

7.417.609                1.569.276             1.269.117             10.256.002                              

Total por Fase 1.490.939.311,53    315.424.494,15    255.092.555,56    2.061.456.361,24                    
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237. A estimativa de custo do material rodante utilizou-se dos preços 
praticados no contrato do VLT da Baixada santista, tomando por base os valores em 
euro na data-base da concorrência (julho de 2012), e atualizando para a data-base do 
orçamento dos investimentos aqui em exame (julho de 2019) 

238. Para a atualização do valor, o cálculo considerou apenas a variação do 
valor em euro do material rodante de julho de 2012 (R$ 2,463) para julho de 2019 (R$ 
4,3577). 

239. Para os Sistemas Fixos,  o orçamento é apresentado para os seguintes 
itens, conforme as Fases 1 e 2 de implantação: 

1. Sistema de Energia 

2. Rede Aérea 

3. SCAP c/ Sistema de Bilhetagem 

4. Portas de Plataforma 

5. Sinalização Semafórica 

6. Sistema de Sinalização e Controle 

7. Sistema de Telecomunicações 

240. Para a fase 1, o valor indicado no orçamento é de R$ 497.198.799,00 e 
para a fase 2 é de R$ 72.275.098,00. 

241. As estimativas de custos dos itens de sistemas fixos foram obtidas, 
exceto para o item 1 referente ao sistema de energia62, dos preços praticados no 
contrato do VLT da Baixada santista.  

242. Conforme as informações que podem ser extraídas das planilhas 
contendo o detalhamento do orçamento desse grupo de serviços, os valores 
praticados nos contratos específicos dos referidos itens, de maneira similar a 
metodologia utilizada para o orçamento do material rodante, foram atualizados das 
respectivas data-base para a data-base do orçamento aqui tratado (julho de 2019).  

243. Para essa atualização, a SEMOB utilizou, para cada um dos 
itens/sistemas, a fórmula de reajuste de preços prevista no respectivo ajuste 
contratual. 

244. Menciona-se que os valores utilizados como base do contrato do VLT da 
Baixada santista não apresentam qualquer detalhamento, sendo apresentada 
apenas a fórmula de reajuste aplicada, o valor praticado no referido contrato, 
convertido para uma unidade de medida compatível com o projeto apresentado para 
o empreendimento aqui tratado. 

245. A título de exemplo, apresenta-se a seguir o orçamento da rede aérea e 
do sistema de sinalização e controle:  

 
62 O orçamento para os sistemas de energia possuem maiores detalhes, todavia, considerando que as 

impropriedades identificadas no anteprojeto e no orçamento exigem um revisão da documentação apresentada, 
a adequação do orçamento desse item poderá ser avaliada nas próximas fases processuais. 
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246. Observa-se que o valor do item obtido dos contratos do VLT da Baixada 
Santista foi reajustado de acordo com as fórmulas apresentadas e o valor divido pela 
quilometragem de via de VLT prevista no referido projeto.  

247. Depois de obter o valor por km, este foi apropriado na planilha de 
orçamento de investimentos do empreendimento do VLT da W3 utilizando como 
quantitativo a quilometragem prevista no anteprojeto de engenharia com extensão 
de 22 km, totalizando 44 km de via, considerando os dois sentidos. 

248. Para esta equipe técnica, a metodologia de orçamentação 
parametrizada aplicada pela SEMOB para o material rodante e para os sistemas 
fixos não é adequada, pois foi utilizada uma única fonte de preços, os valores 
apresentados não foram detalhados, não houve análise crítica dos valores obtidos e 
nem a comparação com qualquer outra fonte de custos. 

249. Cabe ressaltar que esse método de apropriação de custos foi 
empregado para a obtenção dos valores das parcelas de investimento que somam 
mais de R$ 1,2 bilhão.  

250. Assim, devido à alta materialidade envolvida, além da previsão de 
aportes públicos de grandes proporções e a importância social do objeto licitado 
(transporte público coletivo), o mínimo que se espera dos documentos de 
planejamento da contratação é um nível de pesquisa e detalhamento condizente com 
os valores a serem aplicados, em respeito ao princípio da eficiência, da isonomia, da 
economicidade, impessoalidade e da transparência.  

251. Cabe mencionar também que, em que pese a norma autorize63 a 
adoção da metodologia paramétrica para a apropriação dos custos dos 
investimentos, esse dispositivo da legislação deve ser aplicado considerando os 
conceitos trazidos nos referenciais técnicos para esse tipo de orçamento, bem como 
o ordenamento jurídico como um todo. 

252. Nesse sentido, o IBRAOP64 estabelece que a metodologia paramétrica 
deve ser utilizada na elaboração do orçamento, exclusivamente nos casos dos 
serviços para os quais não haja detalhamento suficiente no anteprojeto de 
engenharia, quando os quantitativos poderão ser estimados por meio de índices 
médios. 

253. Sobre o assunto, não obstante as impropriedades identificadas, para o 
material rodante e principalmente os sistemas fixos, o anteprojeto apresenta 
descrições e informações que permitem um maior detalhamento do orçamento. 

254. De toda forma, o normativo do IBRAOP ainda preceitua que a 
metodologia paramétrica consiste em utilizar parâmetros de custos ou de 
quantidades de parcelas do empreendimento obtidos a partir de obras com 
características similares. 

  

 
63 § 4º do artigo 10, da Lei n.º 11.079/2004 
64 Orientação Técnica OT – IBR 006/2016 – Anteprojeto de Engenharia 
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255. Nessa mesma linha, o Tribunal de Contas da União (TCU)65, acerca do 
emprego de metodologia paramétrica para a elaboração de orçamentos, dispõe: 

“A partir de levantamentos preliminares obtidos com base nos anteprojetos 
da obra e mediante a utilização de bancos de dados, separa-se a obra nas 
suas principais unidades/etapas/parcelas em termos de custo. 

Cada unidade/etapa/parcela da obra será avaliada a partir de bancos de 
dados alimentados com parâmetros de obras semelhantes ou com 
outras referências de preços. 

[…] 

A obtenção do custo por unidade representativa deve se basear em 
bancos de dados elaborados a partir de obras similares, em que os 
custos das unidades de serviço representativas foram parametrizados.” (grifo 
nosso) 

256. Corroborando esse raciocínio destaca-se que, a despeito da 
autorização legal que orienta a adoção de metodologia expedita ou paramétrica, bem 
como a lógica que justifica tal conduta, o TCU, ao tratar de licitação de obras no 
âmbito da contratação integrada do Regime Diferenciado de Contratação (RDC) 66, 
recomendou que: 

Acórdão n.º 1814/2013 – Plenário 

 “9.1.1. sempre que o anteprojeto, por seus elementos mínimos, assim o 
permitir, as estimativas de preço a que se refere o art. 9º, § 2º, inciso II, da 
Lei 12.462/2011 devem se basear em orçamento sintético tão detalhado 
quanto possível, balizado pelo Sinapi e/ou Sicro, devidamente adaptadas às 
condições peculiares da obra, conforme o caso, devendo a utilização de 
estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras 
obras similares serem realizadas somente nas frações do 
empreendimento não suficientemente detalhadas pelo anteprojeto, em 
prestígio ao que assevera o art. 1º, §1º, inciso IV c/c art. 8º, §§ 3º e 4º, todos 
da Lei 12.462/2011; 

Acórdão nº 1.510/2013 - Plenário 

9.1.5. sempre que o anteprojeto, por seus elementos mínimos, assim o 
permitir, as estimativas de preço a que se refere o art. 9º, § 2º, inciso II, da 
Lei 12.462/2011 devem se basear em orçamento sintético tão detalhado 
quanto possível, balizado pelo Sinapi e/ou Sicro, devidamente adaptadas às 
condições peculiares da obra, conforme o caso, devendo a utilização de 
estimativas paramétricas e a avaliação aproximada baseada em outras 
obras similares serem realizadas somente nas frações do 
empreendimento não suficientemente detalhadas pelo anteprojeto, em 
prestígio ao que assevera o art. 1º, §1º, inciso IV c/c art. 8º, §§ 3º e 4º, todos 
da Lei 12.462/2011; 

9.1.6. quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o 
valor do empreendimento – ou fração dele –, consideradas as disposições do 
subitem anterior, dentre duas ou mais técnicas estimativas possíveis, utilize 
a que viabilize a maior precisão orçamentária;” (grifo nosso) 

 

257. Tal entendimento está tão sedimentado na jurisprudência e nas 
referências técnicas, que, a recente Lei das Estatais, passou a prevê-lo no seu texto, 
nos seguintes termos, art. 42, § 2º: 

 
65 Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do Tribunal de Contas da União 
66 cujo preço de referência para licitação também pode ser obtido a partir de anteprojeto de engenharia 
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“I - sempre que o anteprojeto da licitação, por seus elementos mínimos, 
assim o permitir, as estimativas de preço devem se basear em orçamento tão 
detalhado quanto possível, devendo a utilização de estimativas paramétricas 
e a avaliação aproximada baseada em outras obras similares ser realizadas 
somente nas frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no 
anteprojeto da licitação, exigindo-se das contratadas, no mínimo, o mesmo 
nível de detalhamento em seus demonstrativos de formação de preços; 

II - quando utilizada metodologia expedita ou paramétrica para abalizar o 
valor do empreendimento ou de fração dele, consideradas as disposições do 
inciso I, entre 2 (duas) ou mais técnicas estimativas possíveis, deve ser 
utilizada nas estimativas de preço-base a que viabilize a maior precisão 
orçamentária, exigindo-se das licitantes, no mínimo, o mesmo nível de 
detalhamento na motivação dos respectivos preços ofertados.” (grifo nosso) 

258. O conjunto de dispositivos mencionados evidenciam que, para a 
elaboração do orçamento estimativo, deve se buscar a máxima acuracidade do preço 
estimado, ainda que no caso de anteprojeto, devendo ser utilizada nas estimativas 
de preço-base a metodologia que viabilize a maior precisão orçamentária. 

259. Ademais, ainda nos termos do §º 4 do art. 10 da Lei n.º 11.079/2004, o 
preço de referência para a licitação será calculado com base em valores de 
mercado, definido67, pelo IBRAOP como: 

“3.25 Preço de mercado: valor de um bem ou serviço, em determinada data, 
local e quantidade determinada, que reflita as transações comerciais 
voluntárias e conscientes. Pode ser obtido por meio de adequadas técnicas 
de pesquisa, cuja amostra reflita a realidade do mercado local, contemplando 
dados de fontes oficiais, de preços negociados (já praticados ou 
contratados), ofertados, cotados, parametrizados ou publicados em 
meios especializados, devidamente ajustados, considerando-se as 
condições previstas de aquisição e fornecimento, e, quando disponíveis, as 
demais condições comerciais previstas.” (grifo nosso) 

260. Em regra, para a obtenção de preços de mercado do orçamento global 
de obras ou serviços de engenharia, a legislação determina a utilização de fontes de 
referência SINAPI para o caso de obras de construção civil, e do sistema SICRO, 
para obras rodoviárias.  

261. Reconhece-se, contudo, as limitações existentes para a orçamentação 
dos itens tratados neste tópico (material rodante e sistemas fixos) com base nos 
referenciais de preços SICRO e SINAPI devido as suas peculiaridades, que não são 
contemplados por tais referenciais. 

262. Para as frações do empreendimento não suficientemente detalhadas 
pelo anteprojeto é admitido que o orçamento seja calculado com base em valores de 
mercado, em valores pagos pela administração pública em serviços e obras 
similares, ou em avaliação do custo global da obra, aferido mediante orçamento 
sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. 

263. Logo, não há impedimento para que o orçamento seja apresentado de 
uma forma mais detalhada e utilizando uma maior fonte de dados, incluindo inclusive 
a cotação de preço com as empresas especializadas em cada uma das tipologias 
de obras e serviços de engenharia envolvidos no empreendimento. 

 
67 Orientação Técnica 05/2012. 
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264. Nesse contexto, considerando a complexidade e especificidade técnica 
em tela, e que o orçamento deve ser o mais detalhado possível, tem-se, como 
alternativa, adoção do orçamento paramétrico, desde que: 

  apresentada justificativa técnica circunstanciada, para as parcelas que, 
devido às limitações de mercado, não possam ter os valores obtidos de outra 
forma; 

 realizada ampla pesquisa de mercado, abarcando diversas fontes de preços, 
tais como as obras similares, acompanhada da demonstração da 
compatibilidade técnicas das especificações entre os objetos, 

 contemple cotação de preços dos itens mais relevantes diretamente com as 
diversas empresas de cada setor de maneira a propiciar uma quantidade de 
dados que permitam um tratamento estatístico e uma análise crítica. 

265. Desse modo é possível aproximar os custos dos investimentos 
daqueles que possam representar, com maior fidedignidade, os valores de mercado. 

266. Quanto ao material rodante, além das impropriedades já tratadas, 
questiona-se a metodologia de orçamentação aplicada que considerou alteração de 
custos desse item de 2012 a 2019 exclusivamente pela oscilação do câmbio do euro 
no período, sem atentar para a efetiva variação do custo dos veículos. 

267. Contudo, considerando que o orçamento é baseado em apenas uma 
referência de preços, esta unidade técnica, assim com a própria SEMOB, ficam 
impossibilitadas de realizar uma análise crítica do custo obtido. 

268. De maneira similar, a mesma conclusão pode ser aplicada à forma de 
apropriação das estimativas de custos dos itens dos sistemas fixos (exceto para o 
sistema de energia68), em que os valores praticados nos contratos específicos dos 
referidos itens do VLT da Baixada santista foram atualizados das respectivas datas-
bases para a data-base do orçamento aqui tratado (julho de 2019), aplicando a 
fórmula de reajuste de preços prevista em cada contrato. 

269. A simples atualização dos valores por períodos longos 
desacompanhada de qualquer outro dado que demonstre a compatibilidade dos 
valores obtidos com os valores atuais de mercado não pode ser aceita como uma 
metodologia adequada.  

270. Pelo exposto, entende-se que a estimativa do custo da licitação por 
meio de simples adoção dos preços praticados no VLT da Baixada Santista, não 
cumpriu as exigências necessárias, pelas seguintes razões: 

 inexistência de demonstração da plena compatibilidade técnica dos itens 
indicados no anteprojeto desta licitação com os do contrato do VLT da baixada 
santista; 

 ausência de orçamento estimativo com detalhamento suficiente das parcelas 
que o compõem, comprometendo a transparência do certame com impacto 
direto na formação da proposta das possíveis empresas interessadas e 
limitando a atuação do controle externo diante da impossibilidade de avaliar a 
coerência dos custos ao mercado; 

 adoção de apenas um referencial de custos. 

 
68 O orçamento para os sistemas de energia possuem maiores detalhes, todavia, considerando que as 

impropriedades identificadas no anteprojeto e no orçamento exigem um revisão da documentação 
apresentada, a adequação do orçamento desse item poderá ser avaliada nas próximas fases processuais. 
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3.3.2 Orçamento das Obras Civis 

271. A análise de custos dos serviços referentes às obras civis foi realizada 
com base na planilha enviada pela SEMOB, na qual constam todos os serviços 
correspondentes a cada fase da obra do VLT (Fase 1:Hípica-TAN; Fase 2:Hípica-
Aeroporto; Fase 3:Urbanizações). 

272. Inicialmente foi aplicado o método de classificação ABC, resultante do 
princípio de Pareto, para distinguir os itens materialmente mais relevantes. Assim, 
analisou-se os serviços da faixa A, que representam 58% do orçamento, conforme 
pode ser observado na tabela abaixo: 

Tabela 5 – Itens materialmente mais relevantes de Obras Civis 

 
Fonte: Elaboração própria 

273. Vale ressaltar que o item referente à Administração local não foi 
detalhado na planilha orçamentária, como se esperam de todos os itens do custo 
direto da obra. 

274. Diante da ausência de uma discriminação detalhada dos itens que 
compõem a administração local e da inexistência de outra forma mais precisa de 
verificação, procedeu-se a análise a partir do método estabelecido no Acórdão nº 
2622/2013-TCU, que estabelece valores percentuais, baseados em métodos 
estatísticos, que auxiliam na verificação da conformidade dos valores previstos.  

275. Os valores utilizados como referência do impacto dos itens associados 
à administração local no valor total do orçamento estão na tabela a seguir: 

Tabela 6 – Itens associados à Administração Local - Acórdão nº 2622/2013-TCU 

 
Fonte: Acórdão nº 2622/2013-TCU, item 9.2.2 

276. Os percentuais indicados incidem sobre os custos diretos, podendo ser 
considerados como valores referenciais das diversas tipologias de obras.  

277. A adoção de faixas de valores estabelecidas entre os quartis permite 
levar em conta os diversos fatores que podem influenciar a determinação dos custos 
a serem devidamente discriminados na planilha de quantitativos, não obstante, 
excepcionalmente, a possibilidade de se considerar válido um custo total de 

Descrição Qtde C.U. C.T % acumulado conceito

ESTRUTURA DE VIA PERMANENTE - Vias separadas ou em desnível 
(Largura = 2,485m) 28.845,00 4.858,51 140.143.738,75

22% 22% A

Ciclovia (largura = 2,50m) e Calçada (largura = 1,80m) 94 1.186.785,16 111.557.805,19 18% 40% A

ESTRUTURA DE VIA PERMANENTE - Trecho em Lastro (Largura = 9,18m) 11.564,00 4.851,97 56.108.201,32 9% 49% A

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 48,00 633.281,74 30.397.523,52 5% 54% A

FRESAGEM E RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO AV. W3 290.612,00 90,23 26.222.393,95 4% 58% A
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administração local que se afaste significativamente da média, estando acima ou 
abaixo dos respectivos quartis, mediante justificativa técnica devidamente 
fundamentada. 

278. No caso em questão, tem-se os valores relativos à administração local 
nas Fases 1 e 2 e os respectivos custos diretos totais: 

Tabela 7 – Custos da Administração Local – Fases I e II 

 
Fonte: Elaboração própria 

279. Constata-se que o valor obtido 7,14% encontra-se dentro da faixa 
delimitada entre o primeiro e o terceiro quartis para a construção de rodovias e 
ferrovias e próximo da média. 

280. Assim, tendo apenas o critério estatístico do Acórdão nº 2622/2013-
TCU, é possível verificar a conformidade dos valores associados à administração 
local. No entanto, como custo direto da obra, a SEMOB deve promover o 
detalhamento do item administração local na planilha orçamentária.  

281. Em relação aos outros itens da faixa A selecionados pelo método da 
curva ABC, utilizou-se como parâmetro, prioritariamente, o Sistema de Custos 
Rodoviários (SICRO), conforme entendimento do TCU apresentado nos Acórdãos 
do TCU nº 1884/2014 e nº 3003/2014-Plenário69.  

282. O orçamento da SEMOB baseou-se na tabela de custos da Novacap, 
data-base fev/2016 e foram reajustados à data-base jul/2019. Nesta análise, adotou-
se custos dos serviços com data-base de jul/2019, não sendo necessário a aplicação 
de reajuste. 

283. Nos serviços “estrutura de via permanente – vias separadas ou em 
desnível (largura=2,485m)” e “estrutura de via permanente – trecho em lastro 
(largura=9,18m)”, os custos relativos aos itens específicos dos trilhos, tais como os 
serviços de montagem de dormentes e trilhos, o fornecimento de barras de ferro 
zincada e execução da solda aluminotérmica não foram analisados, pois tais 
composições não foram detalhadas, inviabilizando o entendimento de tais serviços 
e o cotejamento adequado com uma composição de referência.  

284. Devido ao exíguo prazo para a análise do orçamento apresentado pela 
SEMOB, efetuou-se o exame apenas dos custos dos serviços indicados na planilha 
orçamentária estabelecendo o confronto com as composições de referência do 
SICRO/SINAPI. 

 
69 Acórdão nº 1884/2014: O Sistema de Custos Rodoviários (SICRO) é referencial de preços adequado para 

obras ferroviárias, tanto em relação aos valores de BDI quanto às composições de custos de serviços de 
terraplanagem, drenagem, obras de arte corrente e especial, sinalização vertical, obras complementares, 
proteção vegetal e demais serviços de infraestrutura ferroviária. 

Acórdão nº 3003/2014: A utilização do SICRO pelo TCU como referencial de para preços de obras rodoviárias e 
ferroviárias não depende de previsão legal. 

Acórdão nº 2622/2013-TCU
Custo total em R$ 
previsto (A)

Custo direto Total 
(R$) (B)

Percentual % 
(A)/(B)

Administração Local e manutenção do canteiro de obras 18.998.452,20 314.914.632,59 6,03%

Administração Local e manutenção do canteiro de obras 11.399.071,32 111.049.370,26 10,26%
Total (FASE 1 + FASE 2) 30.397.523,52 425.964.002,85 7,14%

FASE 2 - HÍPICA/AEROPORTO

FASE 1 - HÍPICA/TAN
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285. Todas as observações e considerações feitas sobre as composições 
de custos utilizadas como parâmetro estão descritas no Papel de Trabalho 01 (aba 
associados). Procurou-se estabelecer uma sequência lógica dos serviços desde a 
preparação do terreno ou plataforma até a execução da última camada na qual os 
dormentes e trilhos deverão ser instalados.  

286. Como resultado da análise obteve-se uma diferença de R$ 
88.989.330,66 entre os custos unitários da SEMOB e os custos de referência, 
conforme demonstra a tabela abaixo. 

Tabela 8 – Confronto dos custos unitários e totais com os de referência  

 

Fonte: Elaboração própria 

287. Desta forma, cabe à SEMOB uma revisão do orçamento no qual todos 
os custos dos serviços referentes às obras civis estejam detalhados e que 
representem fidedignamente a realidade do mercado.   

3.3.3 Data base do orçamento 

288. A data base do orçamento de investimentos apresentado é de 07/2019. 
Considerando o tempo decorrido da data base do orçamento até a presente data, 
mais de um ano, entende-se que o orçamento deve ser atualizado para data base 
mais recente, com a finalidade de que os preços estimados na parcela de 
investimentos representem os preços atuais de mercado. 

3.3.4 Orçamento expedito 

289. Diante das limitações impostas à análise desta equipe técnica devido à 
ausência de transparência, desatualização da data base e de detalhamento na maior 
parte do orçamento, realizou-se um levantamento do custo de um sistema VLT por 
quilômetro. 

290. Esse tipo de metodologia de apropriação de custo é denominado de 
orçamento expedito, que consiste na multiplicação de uma unidade de grandeza 
por um indicador de preços.  

291. Tal forma de orçamentação deve ser utilizada, exclusivamente70, nos 
casos dos serviços para os quais não haja detalhamento suficiente no anteprojeto 
de engenharia, quando os quantitativos poderão ser estimados por meio de índices 
médios, não cabendo à SEMOB utilizar-se desta metodologia. 

 
70 Orientação Técnica OT – IBR 006/2016 – Anteprojeto de Engenharia 

Item Cód. Descrição Qtde C.U. C.T
C.T Refer. 
(TCDF)

1.3.1 CP-1.3.1.2
ESTRUTURA DE VIA PERMANENTE - Vias separadas ou em 
desnível (Largura = 2,485m) m 28.845,00   4.858,51         140.143.738,75 126.422.475,15  

3.4.1 1.10.1 Ciclovia (largura = 2,50m) e Calçada (largura = 1,80m) km 94,00           1.186.785,16 111.557.805,19 54.683.694,01    

2.3.1 CP-1.3.1.1
ESTRUTURA DE VIA PERMANENTE - Trecho em Lastro 
(Largura = 9,18m) m 11.564,00   4.851,97         56.108.201,32   52.282.720,74    

1.3.5 CP-1.3.1.6
FRESAGEM E RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO 
ASFÁLTICO AV. W3 m2 290.612,00 90,23              26.222.393,95   11.653.918,65    

Total 334.032.139,21 245.042.808,55  

Diferença 88.989.330,66    
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292. É utilizado na fase de estudos preliminares que antecede o 
detalhamento do empreendimento a nível de anteprojeto, apresentando uma 
margem de erro de ±30%71. 

Figura 20 – Faixa de precisão esperada do custo estimado de uma obra em relação ao seu 
custo final 

 
Fonte: Orientação Técnica OT – IBR 004/2012 – Precisão do orçamento  

293. Em que pese a possível margem de erro, entende-se que, para o 
presente caso, o valor obtido mediante a metodologia expedita permite uma 
avaliação geral do orçamento apresentado. 

294. A avaliação realizada, conforme detalhamento contido nas tabelas a 
seguir, consistiu em comparar os valores por km estimados pelos estudos técnicos 
sobre o assunto para a implantação do VLT com o valor por km obtido pela SEMOB 
para o empreendimento do VLT da W3. 

Tabela 9 – Custo de implantação do VLT-W3 por Km  

 

 
71 Orientação Técnica OT – IBR 004/2012 – Precisão do orçamento 

FONTE/REFERÊNCIA
Custo em R$/km em 07/2019 (data base do 

orçamento) - em milhões - A

Edital PPP VLT - W3 82 milhões de reais/km (07/2019)

Custo de implantação de VLT por km - Concorrência VLT - W3
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Fonte: Elaboração própria 

295. Apesar de a análise contida nas tabelas anteriores não ser a mais 
adequada, haja vista não considerar a variação do custo dos materiais, que podem 
ter uma mudança de preços muito específica, as comparações permitem apresentar 
uma visão geral dos valores estimados para a implantação do VLT da W3 em relação 
aos estudos técnicos relativos ao assunto. 

296. Das comparações contidas nas tabelas anteriores, observa-se uma 
indicação de que o custo de implantação do VLT - W3 está destoante dos valores 
estimados pelos estudos técnicos. Ao comparar o custo de implantação do VLT-W3 
com o valor máximo estimado na referência técnica do BNDES72 este último é 
82,93% maior. 

297. Ademais, importa mencionar que em 200973, foi firmado contrato74 
entre o Metro/DF e Consórcio Brastram75, para elaboração do Projeto Executivo de 
Engenharia e execução76 das obras e fornecimento dos sistemas para implantação 

 
72 GUIA TPC - Orientações Para Seleção De Tecnologias e Implementação De Projetos De Transporte Público 

Coletivo 
73 Concorrência nº 004/2008-Metrô/DF (Processo TCDF n.º 18015/08) 
74 Contrato nº 010/2009 no valor total de R$ 1.558.110.283,44 
75 Via Engenharia, Mendes Júnior, Alston e Altran/TCBR 
76 Objeto previa obras civis, incluindo terraplanagem, infraestrutura e superestrutura ferroviária, obras de arte 

especiais, estações e terminais de passageiros, edificações operacionais, pátios de estacionamento de 
veículos, obras de reurbanização, e o fornecimento de sistemas operacionais e material rodante de tecnologia 
metrô leve (VLT) 

FONTE/REFERÊNCIA Estimativa de custos

Custo em R$/km em 
07/2019 (data base do 

orçamento) - em 
milhões - B

Comparação com o 
VLT-W3 em 07/2019 

(B/A-1)%

https://abifer.org.br/monotrilho-e-vlt-
modalidades-diferentes/

30 milhões de dólares/km 113                              37,71%

https://www.ntu.org.br/novo/upload
/Publicacao/Pub635109537433018

893.pdf
50 milhões de dólares/km 188                              129,51%

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/
handle/1408/14921

75 a 150 milhões de reais/km (2008) 150                              82,93%

http://repositorio.ufu.br/bitstream/1
23456789/16249/1/MobilidadeUrba

naSustentavelInclusiva.pdf
20 a 30 milhões de dólares/km 113                              37,71%

141                              71,96%

131                              60,32%

Custo de implantação de VLT por km - estudos publicados

MÉDIA

MEDIANA

Para as referências técnicas que possuem uma faixa de valor, foi considerado o valor máximo, haja vista que 
os valores não foram atualizados

No valor por km da concorrência em exame (PPP VLT W3) não foi considerada a parcela de investimentos 
com ciclovias e urbanização das quadra 600/900 no valor de 253 milhões

Não foi realizada cotação de preços devido ao prazo exíguo para a análise do edital, e considerando que a 
SEMOB tem mais condições de realizar a cotação devido ao contato das empresas durante a audiência 

pública realizada

observações

fonte da cotação: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes

dólar 31.07.2019 3,764
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do VLT no trecho Aeroporto/Avenida W3 Sul e Norte. O ajuste foi firmado por R$ 
1.558.110.283,44. 

298. O objeto contemplava77 a implantação da Linha 1, com extensão total 
de 22,6 km, subdividida em três trechos: 

a. Trecho I: Aeroporto - Terminal Asa Sul, com 6,5 km; 

b. Trecho II: Terminal Asa Sul - 502 Norte, com 8,7 km; 

c. Trecho III: 502 Norte - Terminal da Asa Norte, com 7,4 km. 

299. O contrato foi descontinuado tendo em vista a determinação do TJDFT 
pela nulidade do processo licitatório (Ação Civil Pública nº 2010.01.1.161869-4). 

300. Na ocasião, o custo do contrato (2009) foi de R$ 70 milhões/Km para 
a execução de uma obra com o traçado idêntico ao previsto no anteprojeto dos 
investimentos da concessão patrocinada aqui analisada, e com a mesma quantidade 
de trens (39 veículos) 

301. Esse valor atualizado pelo INCC78 de 12/2009 para a data base da 
concorrência em exame (07/2019) alcança o total de R$ 127 milhões/km, valor 
convergente com o obtido pela média e a mediana dos valores estimados pelos 
estudos técnicos. 

302. Não parece razoável que uma obra contratada em 2009 por R$ 70 
milhões/km, sem considerar os eventuais pleitos de aditivos, reequilíbrio econômico-
financeiro e reajustes que poderiam ocorrer durante a execução contratual, custe R$ 
82 milhões/km em 2019. 

303. Do exposto, a SEMOB deve prestar esclarecimentos sobre o 
orçamento de investimento apresentado, haja vista que os valores estimados por km 
para o VLT da W3 não estão convergentes com os valores estimados pelos estudos 
técnicos e com o valor contratado para um objeto contratual idêntico no ano 2009. 

4. Análise da Habilitação Técnica 

304. A documentação exigida na Minuta de Edital79, além de solicitar a 
apresentação de declarações80, fez exigências relativas à: 

a) habilitação jurídica (subitem 14.2),  
b) regularidade fiscal e trabalhista (subitem 14.3),  
c) qualificação econômico-financeira (subitem 14.3) e  
d) qualificação técnica (subitem 14.4),  

305. As limitações da equipe técnica para a análise da documentação 
apresentada, especialmente quanto ao lapso de tempo estabelecido, impedem uma 
avaliação pormenorizada de todas as exigências de habilitação. 

 
77 Informação n.º 14/2010-NFO (Processo TCDF n.º 18015/08 - e-DOC 4A1497BD) 
78 Índice de Custo de Edificações - Total - Média Geral - dez/09 421,051; jul/19 766,699; Reajuste de 

82,09 % no período. 
79 item 14 – Documentos de Habilitação do edital 
80 subitem 14.6 
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306. Posto isso, optou-se, nesta fase processual, pelo exame apenas das 
disposições relativas à qualificação técnica, sem prejuízo de que, nas fases 
posteriores, as demais exigências do Edital sejam objeto de exame. 

307. Cabe apresentar nos parágrafos a seguir o que a legislação dispõe 
sobre o assunto. 

Tabela 10 – Legislação e Normativos técnicos Aplicáveis 

Norma Descrição 

Constituição Federal 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 

Lei nº 11.079/2004 
Licitação e Contratação de Parcerias Público-
Privadas 

Lei nº 8.987/1995 

  
Regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 
Federal, e dá outras providências 

Lei nº 8.666/1993 Lei geral de Licitações e Contratos 

Súmula nº 263 do TCU Capacidade técnico-operacional das licitantes 

Decisão Normativa n.º 02/2003 
- TCDF 

Dispõe sobre exigências que devem constar de 
editais de licitação 

Fonte: Elaboração própria 

308. A Constituição Federal dispõe no art. 37, inciso XXI que: 

“Constituição Federal 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. “(grifo nosso)  

309. Por sua vez, a Lei n.º 11.079/2004, em seu art. 11, prescreve que o 
instrumento convocatório conterá a minuta do contrato, indicará expressamente a 
submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, o contido, 
entre outros, no art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Desta forma, 
transcreve-se a seguir o referido dispositivo legal: 

“Lei nº 8.987/1995 

 Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, 
observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação 
própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: 

(...) 

V - os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da 
capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e 
fiscal;” (grifo nosso) 

310. Observa-se a existência de autorização legislativa para que o edital 
contenha exigências para averiguar a capacidade técnica da empresa. Contudo, a 
Lei não apresenta nenhum detalhamento sobre quais restrições podem ser 
estabelecidas no instrumento convocatório. Por outro lado, o caput do art. 18, 
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transcrito acima, é claro ao prever a aplicação, no que couber, das normas gerais de 
licitações e contratos, qual seja a Lei n.º 8.666/93. 

311. Desta forma, baseado no previsto nas citadas disposições legais, será 
utilizado como referência normativa o disposto na Lei n.º 8.666/93, bem como a 
jurisprudência e a regulamentação correlata. 

312. A respeito da habilitação técnico-profissional, o art. 30, §1º, inciso I da 
Lei nº 8.666/93, l, disciplina que:  

“Lei nº 8.666/93 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 
entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos;” (grifo nosso) 

313. No que tange à capacidade técnico-operacional, cabe trazer o que 
disciplina a Súmula nº 263 do TCU: 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação 
da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 
características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com 
a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

314. Importante também apresentar o posicionamento desta Corte acerca 
da habilitação técnica disciplinado na Decisão Normativa n.º 02/2003: 

a) no que diz respeito à capacitação técnica prevista no art. 30 da Lei n° 
8.666/93, a exigência de: 

a.1) quantidades mínimas para a capacidade técnico-profissional não é 
compatível com os termos do art. 30, I, da Lei n° 8.666/93;  

a.2) quantidades mínimas para comprovar conhecimentos, habilidades ou 
aptidões para a realização dos trabalhos também não é compatível com os 
termos do art. 30, I, da Lei n° 8.666/93, pois tais atributos são objeto da 
capacidade técnico-profissional;  

a.3) comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa é possível 
e, em casos excepcionais, é admissível a exigência de quantidades mínimas 
para comprovar essa capacidade técnico-operacional, nos termos do art. 30, 
II, da Lei n° 8.666/93;  

a.4) quantidade mínima de atestados para comprovar fato único, bem como 
a exigência de comprovação de capacidades independentes em um único 
documento não é admissível à luz dos princípios norteadores da licitação 
pública, conforme estabelecido no art. 3°, caput, e § 1°, I, da Lei n° 8.666/93;  

315. Destaca-se que este TCDF81 tem entendimento sedimentado de que os 
quantitativos mínimos referentes aos atestados de capacitação técnica da empresa 
devem se limitar a no máximo 50% do previsto para a obra, com justificação nos 
autos caso esse limite seja ultrapassado. Com isso, infere-se que tal percentual 
deve, também, ser usado como referencial para o presente caso.  

 
81 Decisões nºs 6.610/2010, 776/2020, 1402/2018, 3643/2018, entre outras. 
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316. As exigências contidas no item 14.5 do Edital, referentes à habilitação 
técnica seguem reproduzidas a seguir: 

14.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS 
LICITANTES 

14.5.1 Atestado(s) fornecido (s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, em nome do LICITANTE ou de membro do CONSÓRCIO, que 
comprove(m) experiências pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos com o objeto da LICITAÇÃO. 

14.5.2 Atestado(s) comprovando as seguintes experiências, sendo cada item 
em um único atestado, vedado o somatório de atestados para um mesmo 
item: 

14.5.2.1 Elaboração de projeto executivo de engenharia de sistema de 
transporte urbano de passageiros sobre trilhos, envolvendo superestrutura 
ferroviária, estações de passageiros, obras de arte especiais, com uma 
extensão mínima de 6 km. 

14.5.2.2 Execução de obras de infra e superestrutura ferroviária para sistema 
de transporte urbano de passageiros, com uma extensão mínima de 6 km, 
em via dupla. 

14.5.2.3 Execução de obras de estações de passageiros para sistema de 
transporte urbano de passageiros sobre trilhos, com uma quantidade mínima 
de 5 (cinco) estações. 

14.5.2.4 Execução de obra de arte especial para sistema de transporte 
urbano de passageiros sobre trilhos, com qualquer extensão, sobre uma via 
rodoviária ou ferroviária em operação. 

14.5.2.5 Fornecimento e colocação em operação de veículos leve sobre 
trilhos (VLTs), em contrato com no mínimo 5 (cinco) unidades fornecidas. 

14.5.2.6 Fornecimento e colocação em operação de sistema de alimentação 
elétrica para sistemas de transporte urbano de passageiros sobre trilhos 
numa extensão mínima de 6 km. 

14.5.2.7 Fornecimento e colocação em operação de sistema de sinalização e 
controle para sistemas de transporte urbano de passageiros sobre trilhos, 
com tecnologia VLT, numa extensão mínima de 6 km. 

14.5.2.8 Fornecimento e colocação em operação de sistema de sinalização 
semafórica para sistemas de transporte urbano de passageiros sobre trilhos, 
com tecnologia VLT, numa extensão mínima de 6 km. 

14.5.3 Comprovar experiência na operação de sistema de transporte urbano 
coletivo de passageiros, que tenha operado, com pelo menos 50.000 
(cinquenta mil) passageiros transportados - média por dia útil. Admitindo-se, 
neste caso, o somatório de atestados. 

14.5.3.1 Para comprovação do exigido no item 14.5.3, serão observadas as 
seguintes condições: 

a) Tenha operado ou esteja operando serviço de transporte urbano coletivo 
de passageiros em tecnologia VLT, com pelo menos 25.000 (vinte e cinco mil) 
passageiros transportados - média por dia útil; OU 

b) Tenha operado ou esteja operando serviço de transporte urbano coletivo 
de passageiros em tecnologia metrô ou ferroviária, com pelo menos 25.000 
(vinte e cinco mil) passageiros transportados - média por dia útil. 

14.5.3.2 Na hipótese de comprovação da experiência descrita na alínea “b” 
tenha operado ou esteja operando serviço de transporte urbano coletivo de 
passageiros em tecnologia metrô ou ferroviária, com pelo menos 25.000 
(vinte e cinco mil) passageiros transportados-média por dia útil deverá ser 
cumprida a exigência contida no item 26.1.3 da Cláusula 26 do CONTRATO. 
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14.5.4 Atestado(s) comprovando experiência na participação em 
empreendimento, no qual tenha realizado investimento de pelo menos R$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) provenientes de capital próprio 
e/ou de terceiros. 

14.5.4.1 Para comprovação do exigido no item 14.5.4, serão observadas as 
seguintes condições: 

a. Para o atendimento do valor exigido (admitir-se-á somatório de atestados): 

i) Demonstrar participação em pelo menos um empreendimento em que o 
valor total de investimento tenha sido de, no mínimo, R$ 150.000.000,00 
(cento e cinquenta milhões de reais), provenientes de capital próprio e/ou de 
terceiros. 

ii) Demonstrar, para complementação do atendimento do valor exigido no 
item anterior, participação em outros empreendimentos em que o valor de 
investimento, em cada um deles, tenha sido de, no mínimo, R$ 75.000.000,00 
(setenta e cinco milhões de reais), provenientes de capital próprio e/ou de 
terceiros. 

b. Para atendimento quanto à forma de participação no empreendimento, 
LICITANTE individual ou membro de Consórcio: 

i) Como responsável direto pela execução do empreendimento, ainda que 
como fornecedor de sistemas e equipamentos. Neste caso, a atuação no 
empreendimento deve ter sido individual ou como consorciado com 
participação mínima de 30% (trinta por cento) no CONSÓRCIO. 

ii) Como investidor individual no empreendimento. Neste caso, a participação 
econômica do investidor não pode ter sido inferior a 30% (trinta por cento) do 
patrimônio da entidade que tenha sido responsável direta pela execução do 
empreendimento ou fornecimento. 

14.5.4.2 Ainda para atendimento do item 14.5.4 serão admitidos documentos 
tais como contratos, cartas ou declarações de instituição financeira, agências 
reguladoras ou poderes concedentes, conforme o caso, bem como 
demonstrações financeiras auditadas dos empreendimentos realizados ou 
outro documento que demonstre a experiência requerida. 

14.5.5 As experiências exigidas no item 14.5 também poderão ser 
comprovadas por meio de atestados emitidos em nome de empresa 
controlada, controladora, coligada e/ou empresas sob controle comum, direta 
ou indiretamente, nos termos definidos na Lei federal nº 6.404/1976 e de 
empresa matriz estrangeira de filial brasileira, desde que a situação (de 
sociedade controlada, controladora, coligada e/ou empresas sob controle 
comum, direta ou indiretamente) seja devidamente comprovada e 
demonstrada de forma detalhada pelo LICITANTE e vigore desde data 
anterior à da publicação do presente Edital. 

(...) 

14.5.8 Quando se tratar de Consórcio, admitir-se-á, para efeito de 
qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, 
observado o disposto nos itens 14.5.3 e 14.5.4. 

14.5.9 Os valores indicados nos atestados apresentados pelo LICITANTE, 
para efeito de avaliação dos montantes relativos ao aporte de recursos em 
empreendimentos realizados, quando apresentados em moeda estrangeira, 
serão convertidos para o real pela taxa de câmbio para venda publicada pelo 
Banco Central do Brasil, na data de realização do empreendimento e/ou 
serviços atestados. 

14.5.9.1 Para efeito de análise do atestado o LICITANTE deverá atualizar os 
valores constantes do mesmo, para o mesmo mês de recebimento das 
propostas, por meio da aplicação do IPC - Índice de Preços ao Consumidor 
da FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. 
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14.5.10 O LICITANTE poderá subcontratar a execução dos itens 14.5.2.1, 
14.5.2.3, 14.5.2.5, 14.5.2.6, 14.5.2.7 e 14.5.2.8 hipóteses em que a 
SUBCONTRATADA deverá apresentar todos os atestados ali exigidos. 

14.5.10.1 O LICITANTE poderá apresentar atestado de profissional para o 
atendimento ao item 14.5.2.1. 

14.5.11 Para a apresentação de atestado da SUBCONTRATADA ou do 
profissional, o LICITANTE deverá apresentar termo de compromisso e 
exclusividade firmado por ambas as partes em caráter irrevogável e 
irretratável, com firma reconhecida em cartório ou o cumprimento do previsto 
no art. 3º, I da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. 

317. Em relação aos atestados exigidos, observa-se, no geral, que as 
exigências se referem à capacidade técnico-operacional da empresa licitante em 
realizar as obras previstas na parcela de investimentos (item 14.5.2). 

318. Uma das características das concessões patrocinadas é que a ênfase 
deve ser na prestação de serviços, contudo, é comum que, para a atingir essa 
finalidade, o objeto da concessão agregue, em seu escopo, atividades de natureza 
diversa, como a execução de obras com características distintas, sua posterior 
operação, implantação de equipamentos, prestação de serviços aos usuários, dentre 
outras. 

319. A diversidade das atividades que compõem o escopo de PPP faz com 
que, raramente, as exigências técnicas sejam atendidas por uma só empresa, por 
isso sempre é permitida a participação de empresas em consórcio. 

320. Cabe destacar que a implantação de um empreendimento de 
transporte público sobre trilhos do tipo VLT, com grande magnitude e complexidade, 
envolve a execução de serviços relacionados as diversas tipologias de obras e 
serviços de engenharia, contudo, ao se exigir dos licitantes, na fase de habilitação 
técnica, uma experiência anterior com itens relacionados às mais diversas tipologias 
de serviços, pode haver o comprometimento, restrição ou frustração do caráter 
competitivo da licitação, ainda que seja permitida a participação das empresas em 
consórcio. 

321. Ademais, deve ser considerada a especificidade da contratação aqui 
pretendida pois, por se tratar da implantação de um modal de transporte em trilho do 
tipo VLT e ainda pouco empregado no Brasil, o universo de interessados, por si só, 
já será muito reduzido. 

322. Importante também destacar que a Lei confere às concessionárias 
ampla liberdade de terceirização, que abrange não só as denominadas atividades 
meio, mas também as atividades inerentes à concessão82. 

323. Assim, a concessionária não executa diretamente a ampla maioria das 
atividades que compõem o escopo do contrato de concessão, atuando mais como 
gerenciadora dos contratos que celebra para a execução dos diversos escopos do 
contrato de concessão, assumindo a responsabilidade pela prestação do serviço e 
por aportar os recursos previstos em tais contratos.  

324. Nesse contexto, os requisitos de participação, principalmente, os de 
habilitação técnica devem ser adaptados aos seguintes fatos: i) não serão os 
próprios licitantes que executarão o objeto do contrato, mas, sim, uma empresa a ser 

 
82 art. 25, §1º, da Lei n.º 8.987/95, também aplicável às PPPs, art. 3º da Lei n.º 11.079/2004. 
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constituída por eles, caso vençam a licitação e, conforme mencionado, as 
concessionárias dispõem de ampla margem de terceirização; ii) o reduzido número 
de interessados, haja vista a especificidade do empreendimento aqui licitado e a sua 
complexidade. 

325. Logo, a primeira análise consistiu em verificar o atendimento ao contido 
na Súmula n.º 263 do TCU, acerca da previsão apenas das parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto. 

326. Conforme já tratado, os valores estimados correspondentes às obras 
civis, material rodante e sistemas fixos representam 98% do valor total do orçamento, 
ultrapassando R$ 2 bilhões. 

327. Contudo, em razão do formato como foi apresentada a planilha 
orçamentária, somente foi possível elaborar uma curva ABC com detalhes dos 
serviços relacionados às obras civis. 

328. Dessa forma, para análise das condicionantes, elaborou-se a tabela a 
seguir com a indicação da materialidade de cada item previsto como exigência da 
habilitação técnica em relação ao valor total para os investimentos: 

Tabela 11 – Avaliação da materialidade dos itens exigidos na habilitação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

14.5.2.1 Elaboração de projeto executivo de engenharia de sistema de 
transporte urbano de passageiros sobre trilhos, envolvendo superestrutura 
ferroviária, estações de passageiros, obras de arte especiais, com uma 
extensão mínima de 6 km. 

14.5.2.2 Execução de obras de infra e superestrutura ferroviária para sistema 
de transporte urbano de passageiros, com uma extensão mínima de 6 km, 
em via dupla. 

14.5.2.3 Execução de obras de estações de passageiros para sistema de 
transporte urbano de passageiros sobre trilhos, com uma quantidade mínima 
de 5 (cinco) estações. 

14.5.2.4 Execução de obra de arte especial para sistema de transporte 
urbano de passageiros sobre trilhos, com qualquer extensão, sobre uma via 
rodoviária ou ferroviária em operação. 

14.5.2.5 Fornecimento e colocação em operação de veículos leve sobre 
trilhos (VLTs), em contrato com no mínimo 5 (cinco) unidades fornecidas. 

Item Descrição Orçamento Representatividade

14.5.2.1 Projeto executivo 22.178.877,18    1,08%

14.5.2.2 
Obras de infra e 

superestrutura ferroviária 
334.161.326,29  16,21%

14.5.2.3 
Obras de estações de 

passageiros 
20.623.231,40    1,00%

14.5.2.4 Obra de arte especial 24.900.132,31    1,21%

14.5.2.5 VLT/Material rodante 658.654.723 31,95%

14.5.2.6 
Sistema de alimentação 

elétrica 
283.408.297,44  13,75%

Sistema de Energia 199.650.000,00  9,68%

Rede Aérea 83.758.297,44    4,06%

14.5.2.7 
Sistema de sinalização

e controle 
104.261.666,66  5,06%

14.5.2.8 
Sistema de sinalização

semafórica 
41.926.500,00    2,03%
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14.5.2.6 Fornecimento e colocação em operação de sistema de alimentação 
elétrica para sistemas de transporte urbano de passageiros sobre trilhos 
numa extensão mínima de 6 km. 

14.5.2.7 Fornecimento e colocação em operação de sistema de sinalização e 
controle para sistemas de transporte urbano de passageiros sobre trilhos, 
com tecnologia VLT, numa extensão mínima de 6 km. 

14.5.2.8 Fornecimento e colocação em operação de sistema de sinalização 
semafórica para sistemas de transporte urbano de passageiros sobre trilhos, 
com tecnologia VLT, numa extensão mínima de 6 km 

 

329. Da tabela acima, verifica-se que os itens 14.5.2.1 - Projeto executivo, 
14.5.2.3 - Obras de estações de passageiros, 14.5.2.4 - Obra de arte especial e 
14.5.2.8 -  Sistema de sinalização semafórica, não possuem relevância material, 
razão pela qual não deveriam constar das condicionantes de habilitação 
técnica.  

330. Em relação aos demais itens, apesar de demonstrada a relevância 
material, serão tecidos comentários gerais. 

331. Os itens 14.5.2.2 (obras de infra e superestrutura ferroviária), 14.5.2.6 
(Sistema de alimentação elétrica) e 14.5.2.7 (Sistema de sinalização e controle), 
envolvem conhecimentos e tecnologias específicas relacionadas à construção de 
ferrovia, de alimentação de energia e sistemas de controle e automação. Logo, 
contemplam sistemas e serviços que serão executados por empresas distintas 
daquelas com especialidade técnica com o material rodante (VLT). 

332. Já a demonstração de experiência com “VLT/Material rodante” (item 
14.5.2.5), pode ser considerada a exigência técnica mais importante, além de a mais 
relevante materialmente. 

333. Da forma como foram estabelecidas as condicionantes de habilitação 
técnica, a empresa interessada deve ter experiência em: 

 obras civis para a execução de obras de infra e superestrutura ferroviária (via 
permanente),   

 instalação e operação de veículos leve sobre trilhos (material rodante),  
 sistema de sinalização e controle; 
 sistema de alimentação elétrica; e  
 operação de sistema de transporte urbano coletivo de passageiros (item 

14.5.3). 

334. Apenas considerando essas exigências83, os licitantes interessados em 
apresentar proposta, deverão formar um consórcio que contemple empresas com 
experiências nas diversas tipologias de obras e serviços de engenharia, o que pode 
prejudicar a competitividade da licitação. 

335. Por uma determinação legal84 não é permitido que uma entidade e/ou 
sociedade ou suas partes relacionadas integre mais de um licitante, seja na forma 
de consórcio ou isoladamente (item 5.4 da Minuta do Edital). 

 
83 excluindo as demais devido à baixíssima materialidade (Tabela 11) 
84 Art. 33, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93. 
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336. Contudo, as empresas especializadas em obras de infra e 
superestrutura ferroviária, sistemas de alimentação elétrica e de sinalização e 
controle podem ser subcontratadas por quaisquer das empresas licitantes que 
sejam vencedora do certame e que demonstrem experiência técnica com as parcelas 
de obras e serviços de engenharia mais relevantes técnica e materialmente, 
referente a operação do material rodante (VLT). Tal possibilidade conta com previsão 
editalícia: 

14.5.10 O LICITANTE poderá subcontratar a execução dos itens 14.5.2.1, 
14.5.2.3, 14.5.2.5, 14.5.2.6, 14.5.2.7 e 14.5.2.8 hipóteses em que a 
SUBCONTRATADA deverá apresentar todos os atestados ali exigidos. 

337. Insta mencionar que os itens de habilitação técnica 14.5.2.6 - Sistema 
de alimentação elétrica e 14.5.2.7 - Sistema de sinalização e controle possuem 
materialidade média para baixa em relação ao valor total previsto para os 
investimentos, correspondendo a 13,75% e 5,06%, respectivamente, fato que 
justificaria a não inclusão desses itens nas exigências de habilitação técnica. 

338. Ainda sobre essas exigências, ressalta-se que na contribuição 23 do 
Relatório de Consulta e Audiência Pública, reproduzida a seguir, foi questionado o 
fato de os itens, entre outros, 14.5.2.6, 14.5.2.7 estarem vinculado à tecnologia VLT. 
Contudo, a SEMOB, em sua resposta, se restringiu a reproduzir o dispositivo legal e 
não apresentou uma justificativa técnica detalhada com os motivos que levaram a 
inclusão destes serviços nas condicionantes técnicas. 

339. Em relação à exigência contida no item 14.5.2.2 (obras de infra e 
superestrutura ferroviária), apesar de os serviços serem técnica e materialmente 
relevantes, não há impedimento algum para que sejam incluídos nos serviços 
passíveis de subcontratação. 

340. Além disso, a não previsão da subcontratação desses serviços, em 
verdade, cria uma restrição desnecessária ao certame, pois obriga que faça parte do 
consórcio uma empresa construtora que ficará responsável pelas obras de infra e 
superestrutura da via permanente que serão executadas apenas nos primeiros 
quatro anos de um contrato de concessão, cujo prazo total de vigência contratual é 
de trinta anos. Ou seja, a empresa construtora executará a obra nos primeiros anos, 
mas estará vinculada ao contrato por trinta anos. 

341. Somado a isso, a execução das fases 2 e 3 dependerá, 
exclusivamente, do interesse público, não tendo o parceiro privado nenhuma 
garantia que essas fases serão de fato executadas. Assim, a única parcela com 
garantia de execução são as obras da fase 1, referente à implantação do VLT o TAS 
– Terminal Asa Sul / Setor Hípico ao TAN – Terminal Asa Norte, com extensão 
aproximada de 16 km. 

342. Quanto ao item 14.5.2.5, determina-se a comprovação do fornecimento 
e colocação em operação de VLTs, em contrato com no mínimo 5 (cinco) unidades. 
O quantitativo exigido guarda proporcionalidade com o previsto para o 
empreendimento de 39 veículos. 

343. Contudo, cabe mencionar a contribuição contida no Relatório de 
Consulta e Audiência Pública, questionando a vinculação do item à tecnologia VLT: 
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Figura 21 – Contribuição 23 – Audiência Pública 

 
Fonte: Relatório de Consulta e Audiência Pública 

344. Apesar de a SEMOB em sua resposta ter se restringido a reproduzir o 
dispositivo legal e não ter apresentado uma justificativa técnica devidamente 
fundamentada, entende-se que para este item não há restrição demasiada ao se 
prever que a experiência anterior seja com veículo VLT, haja vista que a instalação 
e operação do VLT é justamente a essência do empreendimento a ser implantado, 
que envolve complexidade e tecnologias muito peculiares e demanda 
conhecimentos especializados, sendo essa uma das condicionantes mais relevantes 
técnica e materialmente. 

345. Além das exigências do item 14.5.2 da Minuta do Edital referentes à 
capacidade técnico-operacional da empresa licitante em realizar as obras previstas 
na parcela de investimentos, foi prevista a seguinte comprovação: 

“14.5.3 Comprovar experiência na operação de sistema de transporte urbano 
coletivo de passageiros, que tenha operado, com pelo menos 50.000 
(cinquenta mil) passageiros transportados - média por dia útil. Admitindo-se, 
neste caso, o somatório de atestados. 

14.5.3.1 Para comprovação do exigido no item 14.5.3, serão observadas as 

seguintes condições: 

a) Tenha operado ou esteja operando serviço de transporte urbano coletivo 
de passageiros em tecnologia VLT, com pelo menos 25.000 (vinte e cinco mil) 
passageiros transportados - média por dia útil; OU 

b) Tenha operado ou esteja operando serviço de transporte urbano coletivo 
de passageiros em tecnologia metrô ou ferroviária, com pelo menos 25.000 
(vinte e cinco mil) passageiros transportados - média por dia útil. 

14.5.3.2 Na hipótese de comprovação da experiência descrita na alínea “b” 
tenha operado ou esteja operando serviço de transporte urbano coletivo de 
passageiros em tecnologia metrô ou ferroviária, com pelo menos 25.000 
(vinte e cinco mil) passageiros transportados-média por dia útil deverá ser 
cumprida a exigência contida no item 26.1.3 da Cláusula 26 do CONTRATO.”  

346. Acerca dessa exigência é importante transcrever os questionamentos 
contidos nas contribuições 24 e 25 do Relatório de Consulta e Audiência Pública: 
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Figura 22 – Contribuição 24 e 25 – Audiência Pública 

 

 
Fonte: Relatório de Consulta e Audiência Pública 

347. Com base nos questionamentos propostos e nas respostas da SEMOB, 
fica claro que o licitante interessado deve comprovar experiência anterior na 
operação de sistema de transporte urbano coletivo de passageiros, que tenha 
operado, com pelo menos 50.000 (cinquenta mil) passageiros transportados (média 
por dia útil), desde que desse quantitativo, pelo menos 25.000 (vinte e cinco mil) seja 
operando serviço de transporte urbano coletivo de passageiros em tecnologia 
metrô, ferroviária ou VLT. 

348. Contudo, as justificativas apresentadas pela SEMOB não são 
suficientes para manutenção da exigência, restringindo que a experiência anterior 
seja com transporte coletivo realizado apenas por método metroviário, ferroviário ou 
VLT. 
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349. A ênfase da PPP é na prestação do serviço público de transporte 
coletivo, independente do modal utilizado.  

350. Da forma como foi modelada a contratação, com a permissão de 
participação de empresas em consórcio, bem como as exigências de habilitação 
técnica estabelecidas na minuta do edital, a vencedora será responsável pela gestão 
do contrato de concessão, com foco na prestação do serviço público, devendo ter 
condições de aportar os recursos previstos em tais contratos. 

351. Para tanto, não seria imprescindível a demonstração de experiência 
anterior com transporte urbano coletivo de passageiros, ainda mais com um tipo de 
modal tão específico como o VLT. 

352. A expertise com VLT deve ser exigida das empresas de engenharia 
que efetivamente atuarão na operação e manutenção dos sistemas relacionados a 
este tipo de modal, exigência já contemplada no item 14.5.2.5. 

353. Do exposto, entende-se que as exigências contidas nos itens 14.5.3, 
14.5.2.2, 14.5.2.6 e 14.5.2.7 não são adequadas, cabendo a SEMOB:  

a) rever esses itens levando em consideração as observações registradas 
nesta instrução pela equipe técnica, sob pena de estar restringindo a 
participação no certame de maneira desproporcional; e  

b)  apresentar justificativa técnica detalhada com os motivos que levaram a 
inclusão de cada uma dessas condicionantes, contendo maiores 
esclarecimentos sobre os questionamentos contidos nas contribuições 23 
e 25  do Relatório de Consulta e Audiência Pública. 

 

5. Análise da Repartição de Riscos 

354. Considerando que a contratação é regida principalmente pela Lei n.º 
11.070/2004, reproduz-se a seguir as disposições estabelecidas na referida norma 
sobre a repartição de riscos em contratos de parceria público-privada. 

“Art. 4º Na contratação de parceria público-privada serão observadas as 
seguintes diretrizes: (...) 

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; (...) 

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao 
disposto no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, 
devendo também prever: (...) 

II – a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso 
fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária; (...) 

VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes 
e compatíveis com os ônus e riscos envolvidos, observados os limites dos §§ 
3º e 5º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, no que se refere 
às concessões patrocinadas, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 ; 

IX – o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos 
efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos 
financiamentos utilizados pelo parceiro privado;” (grifo nosso) 
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355. Na documentação apresentada, a repartição dos riscos é tratada na 
minuta do contrato na “Cláusula 27 – Da repartição dos riscos”.  

356. Importante salientar que a alocação dos riscos decorre de uma 
interlocução entre o direito e a economia, pois os critérios adotados para distribuição 
dos riscos entre o poder concedente e a concessionária devem ser baseados em 
critérios objetivos e no princípio da eficiência. 

357. A alocação de riscos então deve estar orientada por certas premissas 
econômicas, deve refletir as características específicas do projeto, assim como as 
capacidades e habilidades de cada parte para gerenciar os riscos que lhe foram 
atribuídos. Uma divisão eficiente dos riscos pode reduzir consideravelmente o custo 
do investimento, uma vez que os riscos serão alocados para aqueles com melhores 
condições de geri-los, além de aumentar a concorrência na fase licitatória. 

358. Nesse contexto, tem-se por imprescindível que a SEMOB apresente os 
estudos realizados, contendo a fundamentação e o registro das alternativas 
consideradas nos autos do processo administrativo, para as opções de alocação de 
riscos contratuais. 

359. Um dos riscos mais relevantes que envolve o projeto de parceria em 
tela, refere-se à não realização da estimativa de demanda. De acordo com a 
Minuta de Contrato, os riscos referentes à demanda estão previstos como 
exclusivos do Poder Concedente. 

“DOS RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE 
27.3. São riscos exclusivos do PODER CONCEDENTE: 
(...) 
27.3.3. O risco de não realização da demanda conforme cenários definidos 
no Capítulo 4 do ANEXO XVI- Projeção da demanda no horizonte do projeto 
será assumido exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE e será 
compensado nas PARCELAS B1.1 e B2 da CONTRAPRESTAÇÃO 
conforme Cláusula 14, excetuando-se as seguintes hipóteses: 
27.3.3.1. A variação de até 7,50% (sete vírgula cinquenta por cento) da 
demanda para mais será receita da CONCESSIONÁRIA, ou para menos 
será absorvida pela CONCESSIONÁRIA. 
27.3.3.2. A variação superior a 7,50% (sete vírgula cinquenta por cento) até 
12,50% (doze vírgula cinquenta por cento) para mais será repartida à razão 
de 50% (cinquenta por cento) entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER 
CONCEDENTE, ou para menos será suportada à razão de 50% (cinquenta 
por cento) entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, em 
ambos os casos compensados nas PARCELAS B1.1 e B2 da 
CONTRAPRESTAÇÃO conforme Cláusula 14. 
27.3.3.3. As subcláusulas 27.3.3.1 e 27.3.3.2 adquirem validade somente 
após o seccionamento das linhas de ônibus que trafegam na W3, exceto as 
linhas circulares. 
 (...) 
27.3.11. O risco de demanda enquanto não houver o seccionamento das 
linhas de ônibus que trafegam pela W3, a exceção das linhas do entorno, 
cuja gestão não compete ao PODER CONCEDENTE. (..)” 
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360. Como regra geral, o risco de não realização da demanda será assumido 
pelo Poder Concedente, e compensado nas parcelas B1.185 e B286 das 
Contraprestações. 

361. O texto estabelece, contudo, exceções para as seguintes faixas de 
variação na demanda: 

a) variações entre -7,5% e +7,5%, que serão absorvidas pela 
Concessionária; 

b) variações entre -12,5% e +12,5% que serão suportados/repartidas à 
razão de 50% entre a Concessionária e o Poder Concedente.  

362. Destaca-se, em primeiro lugar, que o texto constante do item 27.3.3.2 
deixa dúvida sobre qual montante o percentual de 50% deve incidir. A interpretação 
é ambígua, não havendo certeza se o valor é representado pelo total da demanda 
prevista, ou se deve ser excluída a faixa que vai de -7,5% a + 7,5%, cujas variações 
são absorvidas pela Concessionária, conforme item 27.3.3.1.  

363. Outro ponto que precisa ser esclarecido, diz respeito ao valor que o Poder 
Concedente deverá compensar caso a variação negativa na demanda seja superior 
a 12,5%, se o valor equivalente à demanda prevista ou 7,5% inferior, obedecendo a 
regra estabelecida no item 27.3.3.1. 

364. Vale ressaltar ainda que, somente após o seccionamento das linhas de 
ônibus que trafegam na W3, as subcláusulas de exceção (27.3.3.1 e 27.3.3.2) 
adquirem validade. 

365. Nesse sentido, seria interessante que os terminais de integração 
multimodais (TAN e TAS) estivessem plenamente operacionais no momento do início 
das atividades do VLT, sob pena do Poder Concedente arcar com o pagamento de 
contraprestações sem que o serviço esteja sendo prestado.  

366. Ademais, o item 27.3.11 deverá ser ajustado para excluir a exceção 
consignada em relação às linhas do Entorno, uma vez que agora essas também são 
de responsabilidade do Poder Concedente, conforme detalhado no tópico seguinte. 

  

 
85 Parcela de Contraprestação por operação da FASE I 
86 Parcela de Contraprestação por operação da FASE II.  
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6. Análise da Modelagem Econômico-Financeira 

367. A avaliação econômico-financeira confirmou o já esperado para esse 
tipo de empreendimento: que a tarifa cobrada dos usuários, respeitando os 
benefícios de gratuidade, não é capaz de levantar receita suficiente para fazer frente 
aos investimentos e aos custos de operação. Assim, há a necessidade de 
contrapartida financeira por parte do Poder Concedente87: 

Além da Receita Tarifária, como contrapartida, o setor público contribui 
financeiramente de alguma forma para o projeto, que pode se dar de uma das 
seguintes formas, ou uma combinação das duas:  
✓ Contraprestação pecuniária: o Estado paga ao concessionário, em 
periodicidade a definir (mensal, trimestral, anual) um valor variável em função 
do nível de qualidade do serviço objeto da PPP prestado pelo concessionário;  
✓ Aportes públicos: o Estado arca com parte do investimento do projeto, 
subsidiando assim a implantação física do mesmo.   

368. Esse imperativo insere a delegação no âmbito da Lei nº 11.079/2004, 
que regulamenta as Parcerias Público-Privadas, e afasta a aplicação da Lei de 
Concessões, nº 8.987/95: 

Nos contratos de concessão comum, regidos pela Lei Federal nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, o privado é o empreendedor, devendo, por sua conta e 
risco, obter retorno do investimento.  

Já nas PPPs, disciplinadas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004, o empreendimento é conduzido em conjunto pelo Estado e pela 
iniciativa privada, com investimentos e riscos de ambos os lados. 

369. Conforme pontuado no Caderno 10, a vantagem da PPP em termos de 
eficiência na entrega da infraestrutura, operação dos serviços e na manutenção dos 
bens se sustenta na adequada divisão dos riscos contratuais entre o poder público 
e o parceiro privado, de forma a incentivar a inovação, a eficiência, o uso em nível 
ótimo dos ativos vinculados ao projeto e a gestão orientada à satisfação dos 
usuários. 

370. Ressalta-se que, mesmo as Fases 2 e 3 e as partes da Fase 1 que 
serão custeadas pelo Poder Concedente, por meio dos Aportes, exigirão do parceiro 
privado alta capacidade de financiamento, uma vez que os Aportes serão feitos à 
medida que os marcos da obra forem concluídos e atestados. Esse entendimento 
resta confirmado quando se verifica a resposta dada pela SEMOB na Audiência 
Pública à Contribuição 3488: 

“MINUTA DO CONTRATO 
Cláusula 15.4 
15.4. Os investimentos sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA serão 
concentrados nos seguintes itens: 
I. Material Rodante; 
II. Sistemas Fixos: 
a. Subsistema de Bilhetagem; 
b. Subsistema de Telecomunicações. 
Relatório de Consulta e Audiência Pública 
CONTRIBUIÇÃO 34 
34 - MINUTA DO CONTRATO 

 
87 Caderno 10, fls. 6/7. 
88 Relatório-de-Consulta-e-Audiência-Publicas, fl. 12 - Aba Associados. 
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Cláusula 21.1.15 
Aplica-se este item igualmente à FASE II. 
21.1.15.1. Os prazos tratados neste item poderão ser prorrogados por até 
mais 6 (seis) meses, desde que a CONCESSIONÁRIA comprove, mediante 
documentos formais, que a(s) operação(ões) de financiamento para fazer 
frente aos fornecimentos do material rodante ou aos demais investimentos 
previstos no contrato, já está(ão) em estágio avançado de tramitação junto às 
instituições financiadoras ou em estágio avançado de estruturação junto aos 
controladores e/ou para acesso ao mercado de capitais. 
A Fase II não requer financiamento por parte da CONCESSIONÁRIA, 
portanto entendemos que esta cláusula deve ser eliminada. 
RESPOSTA 34 (EM) 
Poderá haver a necessidade de financiamento tendo em vista que os 
investimentos deverão inicialmente ser suportados pela 
Concessionária. Somente após a verificação da conclusão do 
respectivo marco contratual, serão feitos os aportes correspondentes.” 
(grifo nosso) 

 

371. A seguir, analisa-se a Modelagem Econômico-Financeira exposta no 
Caderno 10 e na Planilha “Modelagem Financeira VLT out2020”. 

372.  Destaca-se, inicialmente, que a data base dos orçamentos e preços 
adotados no estudo é o mês de julho de 2019. A tabela a seguir descreve as 
principais premissas: 

Tabela 12 - Quadro de Premissas 

Descrição Premissas 

Início da Concessão  Jul/2020 

Prazo do Contrato de Concessão  30 anos 

Período de Investimento  48 meses 

Padrão Monetário  Real 

Tipo de Concessão  PPP 
Fonte: Caderno Econômico-Financeiro  

373. A análise realizada nesta Informação envolve os seguintes aspectos da 
avaliação econômico-financeira: razoabilidade das premissas de receitas e 
despesas; conceitos; fórmulas; e fonte dos parâmetros das fórmulas. 

6.1  Receitas 

374. A receita da Concessionária será proveniente das seguintes fontes: 

 Receita Tarifária; 

 Contraprestação Pecuniária; 

 Receitas Acessórias; e 

 Aporte Público. 
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Receita Tarifária 

375. A Receita Tarifária da futura SPE será calculada com base na “tarifa de 
remuneração” do VLT e no total de passageiros transportados por esta linha.  

376. Com o objetivo de preservar a equidade, manteve-se o valor da tarifa 
de ônibus praticada na data-base do estudo (R$ 3,50, em julho de 2019) para todo 
o período de concessão, assim como o regramento das políticas de gratuidade 
praticadas.  

377. A tabela abaixo apresenta distribuição percentual de passageiros em 
relação à tarifa repassada ao VLT: 

Tabela 13 - Estrutura Tarifária 

Categoria 
Tarifa 

(R$/pax) 
% do 
VLT 

Tarifa Arrecadada 
pelo VLT (R$/pax) 

% de 
Passageiros 

Exclusivo  3,50 100% 3,50 7% 
Integrados  3,50 50% 1,75 61% 
Gratuidade & Estudantes  0,00 - 0,00 32% 
Tarifa média ponderada para o VLT 1,31  

 Fonte: Caderno Econômico-Financeiro, com ajustes. 

378. Assim, as projeções de receitas tarifárias envolvem a tarifa técnica 
(valor efetivamente transferido à concessionária, por passageiro) conforme as 
diferentes categorias, além das projeções de demanda, constantes do Caderno 2 – 
Estudo de Demanda. 

379. Quanto aos passageiros integrados, considerando que esses somente 
pagarão a tarifa uma vez, ao ingressar na origem no modal ônibus/BRT/metrô, a 
previsão é que parte da tarifa seja direcionada à concessionária do primeiro modal, 
enquanto os R$ 1,75 ou 50% restantes seriam direcionados à concessionária do 
VLT.  

380. Porém, é preciso que a SEMOB esclareça a efetiva repartição tarifária, 
ou efetiva definição da tarifa de remuneração do VLT em relação aos passageiros 
integrados, uma vez que o valor da passagem de diversas linhas que serão 
seccionadas, bem como da passagem do metrô, já se encontravam acima de R$ 
3,50 na data-base do estudo.  

381. A esse respeito, cite-se que a estrutura tarifária do STPC/DF exposta 
no Caderno 1 é a seguinte:  
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Figura 23 – Tarifas do Serviço Básico do Sistema de Transporte Coletivo do DF 

 
Fonte: Caderno 1, fl. 26 

382. Atualmente, a passagem de ligação curta encontra-se R$ 3,80, e a 
passagem de longa distância permanece R$ 5,00 (na data-base da modelagem 
financeira, jul/19, era, na verdade, R$ 4,00). 

383. É preciso que a SEMOB esclareça a repartição tarifária que será 
realizada entre a concessionária do VLT e o fundo/conta destinado ao pagamento 
da tarifa técnica das concessionárias de ônibus e metrô, no tocante aos passageiros 
integrados. Em específico, é preciso esclarecer se ao VLT será repassado um valor 
de:  

 50% da tarifa do próprio VLT; ou 

 50% da tarifa das linhas de ligação curta; ou 

 50% da tarifa da linha da origem (parte de ligação curta e parte de 
ligação longa); ou 

 R$ 1,75, ajustado anualmente pela inflação; ou 

 outro critério. 

384. Em se tratando do terceiro caso – destinação ao VLT de 50% do valor 
da passagem paga na origem, a modelagem econômico-financeira deverá ser 
ajustada, conforme os diferentes valores das passagens e percentuais estimados de 
passageiros integrados oriundos de cada tipo de linha. 

385. Ademais, em se tratando das linhas semiurbanas que serão 
seccionadas, e que, portanto, responderão por parte da origem de passageiros 
integrados, a repartição tarifária não estava definida no momento da realização da 
Modelagem Econômico-Financeira. 

386. Naquela oportunidade não havia Acordo firmado entre o Governo do 
Distrito Federal e o Governo de Goiás e a ANTT acerca da integração89. 

 
89 Conforme confirmado pelo Subsecretário de Parcerias e Concessões da SEMOB, Henrique Oliveira Mendes, 

em reunião com a Equipe ocorrida em 16/12/20 
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387.  Porém, conforme noticiado pelo GDF em 12/01/2190, o Distrito Federal 
celebrou já em 2021 convênio com a ANTT tendo por objeto a “delegação de 
competências relacionadas à gestão, regulação e fiscalização do serviço de 
transporte rodoviário interestadual semiurbano coletivo de passageiros operado no 
território da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - 
RIDE/DF”.91  

388. Com o Convênio, o GDF recebe poderes para integrar o transporte 
semiurbano com os sistemas de transporte locais e do DF, elaborar estudos, licitar 
novas bacias, acompanhar a prestação dos serviços e promover ajustes, quando 
necessários, além de definir políticas tarifárias e fiscalizar as empresas. 

389. Assim, é preciso que a SEMOB confirme como se dará a repartição 
tarifária entre as linhas de ônibus semiurbanas que serão seccionadas e a 
concessionária do VLT, ajustando, se for o caso, a tarifa média ponderada do VLT 
na modelagem econômico-financeira desta PPP.  

390. Conforme mencionado, o valor consolidado das receitas tarifárias foi 
fundamentado (i) no quantitativo de passageiros previstos pelo Estudo de Demanda 
e (ii) na Tarifa Média Ponderada para o VLT, calculada em R$ 1,31 por passageiro, 
considerando a distribuição da estrutura tarifária apresentada. 

391. A evolução da Receita Tarifária ao longo do período de concessão é 
descrita no gráfico seguinte: 

Figura 24 – Evolução da receita tarifária (R$ MM) 

 
Fonte: Caderno Econômico-Financeiro 

  

 
90https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/01/12/gdf-assume-gestao-do-transporte-publico-da-regiao-do-

entorno/ . Acesso em 20/01/21 
91 https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-convenio-298261256 . Acesso em 20/01/21 
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392. De acordo com o item 2.1 do Estudo de Demanda:  

“A demanda de viagens adotada pelo estudo foi obtida a partir das Matrizes 
de Origem/Destino resultantes da Pesquisa Domiciliar de Mobilidade – 
PMU/DF elaborada em 2016 no âmbito do contrato do PDTT/DF. 

(...) 

Conforme já mencionado a Pesquisa Domiciliar de Mobilidade 2016, os 
habitantes do Distrito Federal realizam 5.237.726 viagens por dia útil, 
considerando todos os modos de transporte e todos os motivos de viagem. O 
índice de mobilidade, que representa o total viagens realizadas por habitante 
por dia, no Distrito Federal corresponde a 1,83 viagens por habitante por dia. 
(...)” 

393. O Estudo apresentou os seguintes dados como base para modelagem 
econômico-financeira: 

Figura 25 – Projeções de demanda no horizonte de projeto VLT – 1ª Etapa (Linha 1) – Trecho 
TAS/Hípica - TAN 

 
Fonte: Caderno Econômico-Financeiro 
 

 
Figura 26 – Projeções de demanda no horizonte de projeto VLT – 2ª Etapa (Linha 2) – Trecho 
Aeroporto JK – TAS/Hípica - TAN 

 
Fonte: Caderno Econômico-Financeiro 

394. Verifica-se, considerando a implantação das duas primeiras etapas, 
que a previsão de passageiros transportados alcança 41,4 milhões em 2020, 46 
milhões em 2026, e 52,4 milhões em 2036.  

395. Ainda segundo o estudo, as estimativas da demanda de passageiros 
para o VLT foram realizadas a partir do software Emme, e adotados os 
procedimentos clássicos que envolvem a montagem e os carregamentos das redes 
analíticas de transportes. 

396. O referido sistema permite a geração de previsões sobre a demanda 
por transportes urbanos em regiões metropolitanas. É possível, ainda, elaborar 
cenários de tráfego multimodais, além de análises sobre a emissão de poluentes92. 

397. Apesar de descrever o funcionamento e as etapas da construção das 
redes analíticas, o Estudo de Demanda não apresentou relatórios, gráficos, mapas 
ou arquivos gerados pelo referido software que permitam examinar a aderência das 

 
92 https://www.inrosoftware.com/en/products/emme/ 
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variáveis inseridas no modelo. Será necessário, dessa forma, que a jurisdicionada 
encaminhe os dados para análise desta Corte. 

Receitas Acessórias 

398. As receitas acessórias previstas são provenientes de publicidade, 
pontos de venda, quiosques, vending machines, entre outros.  

399. De acordo com o item 5.2 do Caderno Econômico-Financeiro (Receitas 
Acessórias): 

“Mantendo o viés conservador, dado os riscos de demanda apresentado 
nesse tipo de fonte de receita, foi considerado na modelagem o valor de 0,1% 
da Receita Tarifária durante os 30 anos de concessão. 

Tabela 5.2 – Premissas Receitas Acessórias Receita Acessória 

% das receitas tarifárias   0,1% 

Compartilhamento com o Poder Concedente   50% 

A estimativa de 0,1% preserva o conservadorismo nas estimativas, pois essa 
receita depende bastante do poder de comercialização e negociação da 
concessionária operante.  

A fim de exemplificação, levantou-se para o estudo as receitas acessórias 
referentes a outros projetos de VLT no Brasil e constatou-se que elas 
representam cerca de 3% da receita total, no entanto, no ano de 2016 as 
receitas assessórias do VLT do Rio de Janeiro (VLT Carioca) representou 
cerca de 0,27% das receitas totais e para o VLT de Salvador foram projetadas 
0,5% das receitas tarifárias.” 

400. O consórcio assumiu como premissa que as Receitas Acessórias 
representam 0,1% das receitas tarifárias do projeto.  

401. No entanto, conforme apontado, constatou-se que as receitas 
acessórias dos projetos de VLT no Brasil correspondem a cerca de 3% da receita 
total, ou seja, 30 (trinta) vezes a estimativa proposta para o projeto do Distrito 
Federal. Não foi indicada, todavia, a origem dos referidos dados, nem a que 
período se referem. 

402. Ao verificar as Demonstrações Contábeis da Concessionária do VLT 
Carioca S.A, constata-se que as Receitas Acessórias representaram 4,3% da 
Receita Bruta da companhia de 2019, e 2,4% no ano anterior. A média dos dois 
exercícios alcança 3,4%. 

403. Os dados demonstram que a premissa estabelecida para o projeto em 
tela não é razoável, uma vez que não encontra respaldo na realidade do setor.  

404. Na prática, a assunção dessa premissa representa um aumento 
injustificado do WACC, uma vez que tais receitas não farão parte do fluxo de caixa 
do projeto, aumentando o valor previsto para contraprestação pública.  

405. Entende-se, nesse caso, que o mais adequado seria considerar o 
percentual médio do mercado como parte das receitas esperadas do projeto. 
Somente acima desse patamar deveria ser previsto o compartilhamento das receitas, 
como remuneração adicional pela eficiência do parceiro privado.  
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406. Faz-se necessário, portanto, que sejam apresentados os dados, fontes 
e período de apuração do percentual de 3% indicado como referência para o setor. 
Esse valor deve servir como parâmetro para o processo de modelagem. 

Contraprestações Públicas 

407. Outra fonte de receitas do projeto é representada por contraprestações 
mensais a serem transferidas pelo Poder Concedente à concessionária, e tem por 
objetivo viabilizar o empreendimento, assegurando às licitantes uma TIR 
correspondente ao seu custo de oportunidade estimado, e garantindo à sociedade 
modicidade tarifária.  

408. Foram previstas contraprestações mensais distintas para cada fase de 
implementação do projeto. Os valores constantes do Caderno 10 não correspondem 
aos da planilha da Modelagem Financeira, indicando que foram feitas atualizações 
na modelagem não incorporadas ao Caderno 10. 

Figura 27 – Contraprestações (R$ Mil) 

 
    Fonte: Caderno Econômico-Financeiro93 

 
    Fonte: Planilha Excel Modelagem Financeira 94 

409. O que parecem ser os últimos valores calculados a título de 
contraprestação (Contraprestação | REV 01 com REIDI) são da ordem de R$ 16 
milhões/mês referentes à Fase 1, R$ 2,6 milhões/mês referentes à Fase 2 e R$ 1 
milhão/mês vinculado à Fase 3. 

410. Considerando o valor previsto para as receitas tarifárias e acessórias, 
os valores de contraprestação para as duas primeiras fases, apontados no parágrafo 
anterior, representarão cerca de 75% do total das receitas do empreendimento ao 
longo do tempo. 

411. Não foram expostos os critérios adotados na repartição dos valores 
mensais de contraprestação entre as diferentes fases.  

 
93 Fl. 11 do Caderno 10. 
94 Aba “Painel de Controle” da planilha Excel Modelagem Financeira (Aba Associados).  
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412. Apresentam-se abaixo os valores projetados para os investimentos, 
com a proporção entre as diferentes fases, conforme a planilha CAPEX VLT 
Detalhado 23.11.2020, bem como os valores de contraprestações calculados, 
conforme a planilha de Modelagem Financeira.  

Tabela 14 - Custo dos Investimentos, por fase95 

  
Fase I Fase II Fase III Total 

Hípica-Noroeste 
Aeroporto-

Hípica 
Ciclovias-

Urbanização 
Geral 

Obras Civis 397.718.095  140.248.624  253.823.438  791.790.157  

Material Rodante (33 Trens 
na Fase 1 e 6 na Fase 2) 

557.323.226,83  101.331.495,79    658.654.723  

Sistemas Fixos 497.198.799   72.275.098    569.473.897  

Equipamentos de 
Manutenção 

31.281.583      31.281.583 

Verificadora Independente 
(0,5%) 

7.417.609  1.569.276  1.269.117  10.256.002 

Total por Fase 1.490.939.311,53  315.424.494,15  255.092.555,56  2.061.456.361,24  

% em relação às 3 Fases 72,32% 15,30% 12,37% 1 
% em relação às Fases 1 e 2 82,54% 17,46% N/A 1 

 

Tabela 15: Valores das contraprestações mensais, por fase96 

Contraprestação | REV 01 com REIDI 
% em relação às 3 

Fases 
% em relação às 

Fases 1 e 2 

FASE 1 (R$mil/mês) 16.209 81,5% 86,1% 

FASE 2 (R$mil/mês) 2.626 13,2% 13,9% 

FASE 3 (R$mil/mês) 1.047 5,3% N/A 

 19.881 100% 100% 

413. Tendo em conta que os valores acima de contraprestações foram 
calculados considerando um orçamento de R$ 1.909.126.755,00 para as obras, o 
qual foi posteriormente atualizado para o valor de R$ 2.061.456.361,24, será 
necessário recalcular os valores das contraprestações conforme o orçamento final 
dos investimentos.  

414. Entende-se que os valores de contraprestação devem corresponder 
aos custos operacionais, de manutenção e despesas administrativas previstos para 
cada Fase, descontadas as receitas tarifárias.  

415. Nesse sentido, não deveria ter sido atribuída receita de 
contraprestação à Fase 3, uma vez que essa envolve apenas a realização de obras 

 
95 2 últimas linhas acrescidas à tabela constante das células A5:E16 da Aba “Revisao 1 com REIDI” da planilha 

Excel CAPEX VLT Detalhado 23.11.2020 (Aba Associados, Material adicional). 
96 3 últimas colunas acrescidas à tabela constante das células M33:N37 da Aba Painel de Controle da planilha 

Excel Modelagem Financeira (Aba Associados). 
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de urbanização (ciclovias, praças – pocket parks, e passagens subterrâneas) 
desvinculadas da prestação do serviço de transporte coletivo.  

416. Ressalta-se ainda não haver previsão de aumento da demanda pelo 
VLT em decorrência das obras da Fase 3, conforme planilha de Modelagem 
Financeira e o próprio Caderno 10: “A implantação da terceira fase não incorre em 
aumento da demanda, apesar de haver uma contraprestação atrelada ao término 
dessa fase.” 97 

417. O art. 7º da Lei nº 11.079/04 preceitua que as contraprestações devem 
ser precedidas da disponibilização do serviço objeto do contrato, indicando que a 
finalidade dessas receitas é o custeio de custos operacionais: 

“Art. 7º A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente 
precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria 
público-privada. 

§ 1º É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o 
pagamento da contraprestação relativa a parcela fruível do serviço objeto do 
contrato de parceria público-privada.”  

418. Ainda, considerando que as Fases 2 e 3 podem não vir a ser 
implementadas, é importante que seja feita mais uma versão da Modelagem 
Financeira considerando apenas a Fase 1, a fim de se obter o valor de 
contraprestação adequado para manutenção da mesma TIR98 nessa hipótese.  

419. Sugere-se que a SEMOB avalie considerar essa hipótese 
(realização apenas da Fase 1) para fins de julgamento das propostas, 
disciplinando a forma de recálculo da contraprestação em caso de implementação 
da Fase 2 (por exemplo, revisão da contraprestação com manutenção da TIR da 
proposta vencedora em caso de confirmada a Fase 2).  

420. Ainda que se opte por manter a oferta de propostas envolvendo a 
contraprestação vinculada à Fase 2, o Edital deverá disciplinar a forma de recálculo 
da contraprestação 1 em caso de não implementação da Fase 2 (por exemplo, 
manutenção da TIR).   

421. Os aportes públicos, destinados a cobrir parte dos investimentos, são 
outra fonte de receita da concessionária.  

422. A previsão é que o Poder Concedente desembolse cerca de R$ 982 
milhões de aporte em relação à Fase 1, correspondentes a aproximadamente 
65,86% dos investimentos previstos, montante que se destina a suportar os custos 
com Projetos Civis, Obras Civis, Sistemas Fixos99 e Investimentos Complementares 
(Equipamentos Manutenção e Certificadora), conforme item 15.3 da Minuta de 
Contrato. O restante do investimento relativo a essa Fase, sob responsabilidade da 
Concessionária, concentra-se no Material Rodante (veículos).  

 
97 Fl. 22 do Caderno 10. 
98 TIR=WACC 
99 Subsistema Rede Aérea, Subsistema de Energia, Subsistema PSD - Portas de Plataforma, Subsistema de 

Semaforização, Subsistema de Telecomunicações; 
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423. Quanto às Fases 2 e 3, preveem-se aportes de 100% dos 
investimentos, estimados em R$ 315.424.494,15 e R$ 255.092.555,56, 
respectivamente100. 

424. A tabela constante do item 15.7 da Minuta do Contrato sintetiza os 
investimentos da concessão, por fase de execução e por item de execução, 
apresentando a divisão de investimentos entre o Poder Concedente, mediante 
aporte de recursos, e a concessionária, mediante recursos próprios e/ou de terceiros: 

Figura 28 - FASE I - Hípica/TAN Total Aporte Público Concessionária 

 
Fonte: item 15.7 da Minuta do Contrato 

  

 
100 Planilha CAPEX VLT Detalhado 23.11.2020, Aba “Revisão 1 com REIDI. 
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425. Importa notar que o quadro acima fixa os valores máximos de aportes, 
conforme item 15.9 da Minuta Contratual101.  

“15.9 A presente CONCESSÃO contará com Aporte de Recursos por parte 
do PODER CONCEDENTE, considerados os valores máximos fixados no 
quadro supra , cujo recebimento pela CONCESSIONÁRIA se dará em 
conformidade com os ANEXO XXI, em parcelas que serão devidas em função 
da efetiva execução, pela CONCESSIONÁRIA, dos investimentos previstos 
para as FASES I, II e III, incluindo a aquisição dos Bens Reversíveis, 
observada a proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas, as 
quais estão vinculadas aos marcos estabelecidos na evolução da realização 
dos investimentos e na aferição da efetiva construção e/ou aquisição de Bens 
Reversíveis.” (grifo nosso) 

426. Assim, caso os custos efetivos superem o orçamento referencial, o 
risco será da Concessionária. Reforça tal entendimento a previsão do item 27.2.4 da 
Minuta Contratual, segundo o qual variações de custos decorrentes das obrigações 
assumidas pela Concessionária serão de risco exclusivo dela102. 

427. Uma vez que os aportes tomam como referência a estimativa elaborada 
pelo Poder Concedente, questiona-se à SEMOB se a concessionária poderá se 
apropriar de eventuais ganhos decorrentes da gestão mais eficiente da obra ou 
concepção de melhores projetos, recebendo o valor integral do aporte, conforme 
definido em contrato, ou se será exigida da concessionária comprovação dos custos 
incorridos para fins de recebimento dos aportes.  

428. Nesse sentido, cabe à SEMOB esclarecer se a previsão do item 27.2.4 
da Minuta Contratual, ao atribuir à Concessionária os riscos de variações de custos, 
pretendeu, em caso de custos efetivos menores que os orçados, permitir a 
apropriação desses pela Concessionária.  

429. Verifica-se que mais de 90% do custo previsto de aquisição do material 
rodante é de responsabilidade da concessionária, enquanto os demais custos, 
incluindo os Sistemas Fixos, serão reembolsados pelos Aportes. Tendo em conta a 
análise efetuada no tópico de análise de orçamento, apontando a fragilidade das 
estimativas de investimentos, vislumbram-se os riscos de: 

 Hipótese 1 – em caso de sobrestimativa do orçamento referencial no tocante 
aos outros itens – Projetos Civis, Obras Civis, Sistemas Fixos e Investimentos 
Complementares (Equipamentos Manutenção e Certificadora):  

Risco de a TIR efetiva ficar acima do WACC, com a SPE gastando menos 
do que o aportado e embolsando a diferença, tendo em conta a perspectiva 
de baixa competitividade do certame (devido às exigências de capacidade 
técnica e especificidade do objeto contratado) e, portanto, um baixo deságio 
em relação ao valor de partida das propostas; 

 Hipótese 2 – No segundo caso, subestimativa do orçamento: 

 
101 Fl. 22 da Minuta do Contrato 
 
102 DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA 
27.2. A CONCESSIONARIA é responsável, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos: 
(...) 
27.2.4. Variações de custos decorrentes das obrigações assumidas pela CONCESSIONARIA. 
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O risco é a baixa atratividade da licitação, que poderá resultar deserta, 
caso os potenciais licitantes verifiquem que os aportes máximos não serão 
capazes de cobrir os custos a que se destinam.  Isso porque o valor mínimo 
de contraprestação é definido conforme os investimentos estimados e demais 
parâmetros pertinentes (especialmente TIR e demanda projetada, entre 
outros).  

430. Os desembolsos das parcelas do aporte de recursos se darão segundo 
o previsto no Anexo XXI (Marcos Contratuais), conforme a efetiva execução, pela 
Concessionária, dos Investimentos previstos, devidamente atestados pela 
Certificadora, em respeito ao § 2º do art. 7º da Lei nº 11.079/04.  

431. O Caderno 10 informa o tratamento tributário diferenciado dispensado 
ao Aporte Público, destacando que a SPE não pagará Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o 
Financiamento Social (Cofins) e PIS/Pasep no ato do recebimento, ou seja, o 
recolhimento destes impostos será feito à medida que os recursos públicos forem 
efetivamente reconhecidos no balanço patrimonial, conforme refletido no 
Demonstrativo de Resultados.  

432. Essa previsão se alinha ao disposto nos §§ 3º, 6º e 7º   do art. 6º da Lei 
nº 11.079/04, que dispõem sobre a exclusão do aporte da base de cálculo dos 
tributos e sua posterior adição, de forma fracionada, após o início da prestação dos 
serviços: 

“Art. 6º A contraprestação da Administração Pública nos contratos de 
parceria público-privada poderá ser feita por: 
(...) 
§ 2º O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro 
privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos 
termos dos incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos 
novos, ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012.  
§ 3º O valor do aporte de recursos realizado nos termos do § 2º poderá ser 
excluído da determinação: 
I - do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; e      
II - da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.       
III - da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 
- CPRB devida pelas empresas referidas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, 
de 14 de dezembro de 2011, a partir de 1º de janeiro de 2015.   
(...) 
§ 5º Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá 
indenização pelas parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis 
ainda não amortizadas ou depreciadas, quando tais investimentos houverem 
sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos de que trata 
o § 2º.      
§ 6º A partir de 1º de janeiro de 2014, para os optantes conforme o art. 75 da 
Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, e de 1º de janeiro de 2015, para os 
não optantes, a parcela excluída nos termos do § 3º deverá ser 
computada na determinação do lucro líquido para fins de apuração do 
lucro real, da base de cálculo da CSLL e da base de cálculo da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em cada período de apuração 
durante o prazo restante do contrato, considerado a partir do início da 
prestação dos serviços públicos.        
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§ 7º No caso do § 6º, o valor a ser adicionado em cada período de 
apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade 
de períodos de apuração contidos no prazo restante do contrato.   
(...)” (grifo nosso) 

6.2  Custos e Despesas 

433. Os custos e despesas da concessão foram estimados a partir de custos 
unitários em R$/km, considerando a projeção de cerca de 180.000 km rodados/mês 
com a implantação da Fase 1 (mês 31), e o acréscimo de aproximadamente 52.000 
km rodados/mês após a implantação da Fase 2 (mês 49), totalizando 232.000 km 
rodados/mês103.  

434. Não foi identificado o cálculo que resultou nesses valores de 
quilometragem mensal, o que deverá ser apresentado pela SEMOB. Expôs-se 
apenas a premissa adotada de que a operação se dará sempre em sua plena 
capacidade. 

435. Foram adotados os seguintes parâmetros para as despesas 
operacionais, despesas com manutenção e outras despesas: 

Tabela 16: Premissas das Despesas Operacionais 

DESPESAS OPERACIONAIS R$/km 

Mão de Obra 10,00 

Energia 7,00 

Segurança 0,51 

Limpeza 2,00 

Fonte: Caderno 10, fl. 14 

Tabela 17: Premissas das Despesas com Manutenção 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO R$/km 

Mão de Obra  7,2 

Material Rodante  21 

Sistemas  0,8 

Outras instalações  0,9 

Fonte: Caderno 10, fl. 16. 

Tabela 18: Premissas das Outras Despesas 

OUTRAS DESPESAS R$/km 

Mão de Obra Adm.  1,4 

Manutenção escritório  3,6 

Seguros e Garantias  1,23 

Materiais  0,33 

Gastos Gerais  0,72 

Fonte: Caderno 10, fl. 18 

 
103 Caderno 10, fl. 13, e Planilha Modelagem Financeira VLT out2020, Aba Carregamento Pax&Km, linhas 22 a 

27.  
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436. Conforme o Caderno 10, esses valores referem-se às médias 
observadas no mercado, no entanto, à exceção do custo com energia, não foi 
fornecida qualquer referência para os custos. É preciso que a SEMOB explicite as 
fontes/referências das médias alegadas dos custos/km.  

437. Sobre os custos com tributação, foram consideradas as seguintes 
alíquotas, e o regime de tributação pelo lucro real.  

Tabela 19: Impostos sobre a receita 

 

Fonte: Caderno 10, fl. 20 

  

Tabela 20: Resumo Estrutura Tributária 

Tributos Indiretos  Alíquota Tributos Diretos Alíquota 

PIS  1,65% IR 25,00% 

COFINS  7,60% CSLL 9,00% 

Fonte: Caderno 10, fl. 21 
 
 

6.3  Investimentos 

438. Conforme o Caderno 10 e a Planilha de Modelagem Financeira, os 
investimentos foram estimados a partir das informações disponíveis nos Estudos de 
Engenharia, contemplando a implantação em três etapas com operações parciais a 
partir de janeiro de 2023 e operação plena a partir de julho de 2024.  

439. Previu-se a implantação da Fase 1 em 30 meses, entre jul/20 e dez/22, 
e a implantação concomitante das Fases 2 e 3 na sequência, em 18 meses, entre 
jan/23 e jun/24.  

440. Ademais do momento de início das obras, já transcorrido, verifica-se 
que, no tocante à Fase 3, esse cronograma contrasta com a resposta dada a uma 
contribuição enviada durante a Consulta Pública, à qual a SEMOB respondeu que, 
existindo disponibilidade financeira, o início da Fase 2 se daria após a conclusão da 
Fase I e o início da Fase III concomitante ao início da Fase 1, de forma que as Fases 
I e III seriam concluídas ao mesmo tempo104: 

“CONTRIBUIÇÃO 1 

1 - Minuta de Contrato 8.2, 8.3, 8.5.2 

8.2. O PODER CONCEDENTE expedirá a ORDEM DE INÍCIO PARA 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - FASE II após o cumprimento da 
ETAPA PRELIMINAR discriminadas na Cláusula 6. 

8.3. A CONCESSIONÁRIA terá até 18 (dezoito) meses contados da data da 
emissão da ORDEM DE INÍCIO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

 
104 Relatorio-de-Consulta-e-Audiencia-Publicas-1, fl. 4.  

Impostos sobre Receita  Aporte Tarifária e CP Acessória 

PIS  0,65% - 1,65% 

COFINS  3,00% - 7,60% 

ISS  2,00% 2,00% 5,00% 
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- FASE II, para dar cumprimento ao Cronograma de fornecimento e 
implantação de SISTEMAS e VLTs da FASE II. 

8.5.2. Apresentação do PLANO DE OPERAÇÃO - VLT - FASE II, pela 
CONCESSIONÁRIA, no prazo de até 12 (doze) meses após a emissão da 
ORDEM DE INÍCIO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - FASE II. 

Esclarecer prazos para início da Operação das Fases II e III. 

RESPOSTA 1 (AJ) 

A implantação do VLT de Brasília em 3 Fases foi estabelecida para permitir a 
emissão de Ordens de Serviço de forma individual. A numeração das Fases 
não significa que as Fases II e III serão em sequência da Fase I. A Fase I 
será a primeira a ser iniciada. A velocidade de autorização dos serviços para 
as Fases II e III será função da disponibilidade financeira integral para o 
projeto. Em não havendo restrições financeiras, o ideal seria o início da Fase 
II após a conclusão da Fase I e o início da Fase III concomitante ao início da 
Fase I, sendo que suas conclusões (Fases I e III) ocorram ao mesmo tempo. 

Por outro lado, o início da Operação das Fases II e III dar-se-á a partir da 
emissão da DECLARAÇÃO DE INÍCIO da respectiva fase, conforme itens 8.5 
e 9.5. 

No caso da Fase II, isso ocorrerá após o cumprimento dos itens 8.5.1 e 8.5.2. 

No caso da Fase III, isso ocorrerá após o cumprimento dos itens 9.5.1 e 9.5.2. 

De fato, o prazo estipulado no item 8.3 gera dúvidas de interpretação em 
relação aos prazos estipulados no item 8.5. Isso ficará esclarecido com a 
nova redação que será apresentada na versão ajustada da minuta do 
contrato.”  

441. Na Minuta de Edital modificada após a Consulta e Audiência Públicas, 
os itens questionados mantiveram a redação acima. De qualquer forma, resta claro 
não haver uma imposição de implementação sequencial das fases, e a certeza 
apenas do início imediato da Fase 1.  

442. Quanto à Fase 3, destacou-se a falta de um anteprojeto, a incerteza 
em relação às obras efetivamente necessárias, a inconveniência de sua inclusão na 
PPP – tendo em conta tratar-se de obra de urbanização, desvinculada do serviço de 
transporte público coletivo, e passível de ser contratada como obra comum com 
maior competitividade, além do não-cabimento de contraprestação atrelada a ela.  

443. Do ponto de vista da análise econômico-financeira, a indefinição em 
torno do momento de implantação da Fase 3 não tende a impactar o fluxo de caixa 
devido à previsão de 100% de aporte público e o menor risco de incorreção da 
previsão orçamentária, pela ausência de material rodante, sujeito ao risco cambial.  
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6.4  WACC 

444. O fluxo de caixa dos investimentos, receitas e despesas operacionais 
é trazido a valor presente por uma taxa de desconto que expressa o custo de 
oportunidade dos potenciais licitantes, o WACC (Weighted Average Capital Cost), 
média dos custos de capital próprio e capital de terceiros, ponderada pelos 
percentuais de cada capital em relação ao capital total (estrutura de capital da SPE).  

445. No custo do capital de terceiros considera-se ainda o benefício fiscal 
decorrente da não incidência de IR e CSLL sobre o endividamento. Assim: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐸

𝐷 + 𝐸
) × 𝐾 + (

𝐷

𝐷 + 𝐸
) × 𝐾 × (1 − 𝑇) 

Onde: 

E: Capital Próprio 

D: Capital de Terceiros (Dívida) 

𝐾 : Custo do Capital Próprio 

𝐾 : Custo do Capital de Terceiros  

T: IRPJ e CSLL 

 

446. O custo do capital próprio (𝐾 ) foi estimado através da metodologia 
CAPM (Capital Asset Pricing Model), conforme a equação: 

𝐾 = 𝑅 + 𝛽 × (𝑅 − 𝑅 ) + 𝑅 + 1 × (1 +△ 𝑖) − 1 

Onde: 

𝐾 : Custo do Capital Próprio 

𝑅 : Taxa livre de risco 

𝑅 : Taxa de Retorno do Mercado 

β: Coeficiente Beta 

𝑅 : Taxa de Risco País 

△ 𝑖: diferencial de inflação 

 

447. Para a taxa livre de risco, 𝑅  , foi considerada a média aritmética dos 
10 últimos anos dos Títulos Americanos (T-Bonds) de 30 anos de vencimento. 

448. Para o cálculo da Taxa de Retorno do Mercado, 𝑅 , foi utilizado 
histórico a partir da média aritmética simples dos retornos mensais dos últimos 10 
anos (2009 a 2018), da série histórica do índice S&P500, formado por ações das 
bolsas de Nova Iorque (NYSE) e NASDAQ. A taxa livre de risco, 𝑅  , do Prêmio de 
Mercado (𝑅 -𝑅 ) foi a mesma considerada para o primeiro parâmetro da fórmula. 

449. Para o valor de β desalavancado, foi tomado como referência o Beta 
setorial de empresas de ”Transportation” (0,87), obtido do site 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, ajustado para maior para refletir o maior 
risco de transporte urbano. 
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450. O Beta alavancado foi calculado conforme a seguinte fórmula: 

𝛽 =  𝛽 (1 + (1 − 𝑇) ×
𝐷

𝐸
) 

Onde: 

𝛽 : Beta realavancado (levered Beta) 

𝛽 : Beta desalavancado (unlevered Beta)  
T: Alíquota de imposto de renda pessoa jurídica 

D: Dívida (Capital de Terceiros) 

E: Patrimônio Líquido (Capital Próprio) 

451. O risco-país representa o risco da economia de um país, sendo 
apurado pelo excesso de remuneração que os títulos públicos de um país pagam em 
relação a títulos similares emitidos pelo Departamento do Tesouro dos EUA 
(Treasury Bonds), admitidos pelo mercado como livres de risco. Portanto, a 
remuneração adicional paga pelo título brasileiro em relação aos T-Bonds representa 
um spread pelo risco de inadimplência. Para o Risco País (𝑅 ) foi considerada a 
média aritmética dos valores diários do índice Emerging Markets (Embi+BR), 
referente a um período de 10 anos (2003 a 2017). 

452. Para o diferencial de inflação, foram consideradas as projeções de 
inflação para as economias brasileira e americana, não tendo sido explicitada a fonte 
das projeções. 

453. O estudo adicionou ainda ao modelo CAPM os prêmios de tamanho e 
liquidez, não tendo explicitado a forma de ajuste do custo de capital próprio conforme 
esses parâmetros. Para o primeiro, foi considerado um prêmio de 0,5%, refletindo o 
retorno adicional esperado de um investimento em uma empresa de capital médio. 
A inclusão de um prêmio de liquidez de 1% foi justificada pelo “tamanho do capital 
alocado e a baixa liquidez do projeto”.  

454. As metodologias do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), Custo Médio 
Ponderado de Capital (WACC), e Modelo de Precificação de Ativos Financeiros 
(CAPM) são reconhecidas como ferramentas eficientes para a projeção do valor 
econômico de um empreendimento, sendo amplamente empregadas no setor de 
infraestrutura, e em modelagens econômico-financeiras.  

455. Originalmente desenvolvidas pelo setor privado para avaliação de 
ativos, investimentos e empresas, tais ferramentas são atualmente aceitas pelo setor 
público na precificação dos processos de desestatização. 

456. No setor público, contudo, é requerida uma abordagem diferente em 
alguns aspectos, uma vez que a atuação da Administração está condicionada a 
diversas normas e princípios. 

457. Em relação ao Custo do Capital de Terceiros, considerou-se um 
empréstimo de curto prazo contraído no mercado e um empréstimo de longo prazo, 
com a Caixa Econômica Federal ou BNDES, totalizando um custo de 9,50% a.a., 
não tendo sido explicitados os juros de cada empréstimo. 

458. O percentual de participação do capital de terceiros no projeto foi 
estimado em 40%.  
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459. Verificam-se, todavia, informações conflitantes para o percentual de 
capital próprio: no cálculo do Beta alavancado, teria sido considerado E=50%, 
enquanto no cálculo final do WACC teria sido considerado E=66%. 

460. Para a alíquota de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e 
Contribuição Social considerou-se 34%. 

461. O quadro a seguir apresenta as considerações desta unidade técnica 
acerca da metodologia de cálculo do WACC, conforme cálculos expostos no 
Caderno 10, para cada parâmetro da fórmula do WACC: 

Taxa Livre de Risco 

Os T-Bonds com prazo de 30 anos foram os títulos selecionados para fixação da taxa livre de risco. 
O Consórcio utilizou como parâmetro a média das cotações dos T-Bonds dos últimos 10 anos. 
Esse período, todavia, revela-se excessivo, deixando de refletir o valor da taxa livre de risco no 
momento do investimento na concessão, que é o parâmetro desejado.  

O Manual de Cálculo do WACC105 elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 2018 
sugere, por exemplo, a utilização da média móvel dos últimos 12 meses. 

Para evitar distorções causadas por efeitos de eventos pontuais, julgamos mais adequada a 
utilização da média de 2 anos. 

Beta 

A utilização de um Beta obtido a partir de levantamento do professor de finanças Aswath 
Damodaran, da New York University (NYU), é praxe nos estudos, e alinha-se à utilização de um 
prêmio de risco do mercado americano.  

PRM 

A utilização de um prêmio de risco estimado para o mercado americano é a praxe, dada a ausência 
de base confiável equivalente para o mercado nacional (período de dados mais curto, menos 
empresas listadas, concentradas em poucos setores da economia, menor volume de transações). 

Entendemos, porém, que o prazo de 10 anos considerado para a obtenção da média dos 
retornos do índice S&P 500 e dos T-Bonds é curto, especialmente tendo em vista a forte 
volatilidade observada no mercado acionário. 

Destaca-se que utilização de períodos curtos pode até mesmo retornar um prêmio de risco de 
mercado negativo, o que seria uma completa incoerência.  

É recomendável, dessa forma, a adoção de um prazo mais longo, que possa refletir 
adequadamente a tendência da variável. Adotamos o período mais longo disponível, a fim de 
minimizar o erro padrão da amostra. A possibilidade de utilização de um período longo é inclusive 
uma das razões para a utilização de dados do mercado americano. Ademais, é preferível a 
utilização da média geométrica à média aritmética, pois aquela é menos afetada por valores 
extremos e oferece uma estimativa mais conservadora, uma vez que, para um mesmo grupo de 
valores, a média geométrica resulta sempre menor que a aritmética. Mesmo por isso, é o tipo mais 
utilizado no cálculo de médias de razões, taxas de variação e de índices econômicos.  

Acerca do PRM, em estudo publicado em 2015, Damodaran106 conclui que não existe uma 
abordagem específica recomendada para todos os casos, mas entende ser mais prudente construir 
um prêmio médio de longo prazo (histórico ou implícito).  

  

 
105 Ministério da Fazenda. Metodologia de Cálculo do WACC. Brasília, 2018. 
106 Aswath Damodaran, Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 2015 
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Risco-país 

É coerente a inclusão do risco-país no cálculo do custo de capital próprio, dada a opção pela 
utilização dos títulos americanos no cálculo da Taxa Livre de Risco, uma vez que o índice EMBI+ 
mostra a diferença do retorno médio diário dos preços dos títulos da dívida dos países emergentes 
em comparação ao retorno de títulos semelhantes do Tesouro dos Estados Unidos107. Porém, o 
prazo de 10 anos considerado na obtenção da média revela-se excessivo, deixando de refletir 
o valor do risco-país no momento do investimento na concessão, que é o parâmetro desejado. Para 
evitar distorções causadas por efeitos de eventos pontuais, pode-se considerar a média em um 
período mais curto, de, por exemplo, 2 anos. 

Prêmio de Tamanho 

A inclusão de um prêmio pelo porte da empresa pressupõe a ideia de que empresas menores 
apresentam maior risco e, portanto, devem ter um custo de capital maior. Tal premissa, contudo, é 
bastante controversa dentro das finanças corporativas. 

Entre os diversos estudos realizados, há trabalhos que atestam a existência de uma correlação 
negativa entre o porte das empresas e retorno por elas obtidos, outros demonstram não existir 
qualquer correlação, e até mesmo correlação positiva em alguns mercados. 

É importante destacar, ainda, que a abordagem realizada pelo setor público na precificação de 
processos de desestatização requer uma interpretação distinta em alguns aspectos, uma vez que 
está submetida a regras e princípios específicos.  

Trata-se da exploração de um serviço público de caráter monopolista, ou seja, uma atividade com 
características distintas dos empreendimentos privados. A forte disputa concorrencial, um dos 
fatores que certamente contribui para a eventual existência de um maior prêmio de risco pago por 
empresas menores, não se observa no projeto em tela. 

Nesse sentido, os principais órgãos públicos gestores e fiscalizadores recomendam a aplicação do 
modelo simplificado do CAPM, que inclui a Taxa Livre de Risco, o Prêmio de Risco de Mercado, 
ponderado pelo um beta do setor, e o Risco País (caso seja utilizado o modelo internacionalizado). 
Essa é a sistemática adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional para concessão de ativos de 
infraestrutura à iniciativa privada108. 

Prêmio de Liquidez 

Da mesma forma, é controversa a inclusão de um prêmio de liquidez. A grande maioria das 
modelagens econômico-financeiras realizadas não considera a inclusão desse tipo de risco. 

Novamente, ressalta-se que a abordagem requerer uma interpretação distinta, uma vez que se 
trata de uma parceria entre o setor público e o setor privado.  

A rigor, a liquidez não representa um risco no modelo, mas um dado da equação, uma vez que a 
forma e os procedimentos de extinção da PPP estão normatizados e contratualmente previstos. 
Não há que se falar, portanto, em grau de liquidez para a venda do ativo que está sendo adquirido. 

O prêmio de liquidez também não faz parte dos modelos recomendados pelos principais órgãos 
públicos gestores e fiscalizadores. 

Custo da dívida 

O cálculo de um custo de captação de longo prazo é coerente com o prazo do fluxo de caixa. 
Apesar de o Caderno 10 ter apresentado diferentes opções de financiamento que estarão 
disponíveis para a SPE, não foi explicitada a composição de empréstimos considerada no estudo. 
É preciso que sejam apresentados os valores e fontes das taxas de curto e longo prazo 
consideradas no valor final de 9,5% a.a. 

  

 
107 Metodologia disponível em http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=40940&module=M 
108 Ministério da Fazenda. Metodologia de Cálculo do WACC. Brasília, 2018. 
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Estrutura de capital 

O estudo assumiu estruturas de capital diferentes em diferentes momentos: 50/40 (razão 
Equity/Debt) no cálculo do Beta, e 66/40 no cálculo final do WACC. É necessário assumir uma 
única estrutura de capital para todo o estudo, e a soma do capital próprio com o capital de 
terceiros deve integralizar o capital investido (D+E=100).  

 

462. O WACC recalculado conforme as considerações acima e a 
atualização da data-base resultou em 9,91% em termos nominais e 6,45% em termos 
reais, enquanto o Caderno 10 apresentou um WACC nominal de 16,19% e real de 
11,88%.  

463. A razão para as diferenças concentra-se no Prêmio de Risco de 
Mercado, alterado de 10,57% para 4,83% em razão da aplicação da média sobre o 
histórico mais longo disponível de retornos do índice S&P 500 e dos títulos do 
tesouro americano, período de 1928-2019.  

464. Entendemos que o horizonte temporal utilizado, de 2009 a 2018, não 
reflete adequadamente o valor da variável. O curto intervalo de tempo selecionado 
capta basicamente um momento de crescimento da economia mundial, onde os 
prêmios de risco atingem valores mais elevados.  

465. Tal prática pode, dependendo do intervalo escolhido, e considerando a 
alta volatilidade dos dados, retornar um Prêmio de Risco negativo, o que seria 
completamente incoerente.  

466. Em relação ao tema, Damodaran109 apresenta tabela com os erros 
padrão e prêmios de risco associados a diversos períodos de coleta de dados. 

Tabela 21 – Erro padrão por período estimado 

Período Estimado 
Erros Padrão do 

Prêmio de Risco Estimado 

5 anos 20%/ √5 = 8.94% 

10 anos 20%/ √10 = 6.32% 

25 anos 20% / √25 = 4.00% 

50 anos 20% / √50 = 2.83% 

80 anos 20% / √80 = 2.23% 

 

467. Nota-se que a utilização do período de 10 anos traz um erro padrão 
bastante elevado, afetando a confiabilidade dos valores médios encontrados.   

468. De acordo com o autor, o custo da volatilidade é muito maior no curto 
prazo e pode eliminar qualquer vantagem de utilização de períodos mais curtos. 

469. Dessa forma, julgamos que a apuração de um valor médio para o 
Prêmio de Risco de Mercado deve compreender o maior período de tempo 

 
109 Aswath Damodaran, Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 2015 

EditionUpdated, página 25 
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possível, de modo reduzir a volatilidade e melhorar a confiança estatística do 
modelo. 

470. A tabela a seguir detalha o recálculo do WACC: 

Tabela 22 – Recálculo do WACC 

WACC 

Caderno 10      Recálculo  DIGEM2 

Data-base jul/19 01/01/2021 Atualização 

Percentual de capital 
próprio 

50% e 66% 60% 

Estudo utilizou E=50% no cálculo do Beta e 
E=66% no cálculo final do WACC. Alterado para 

60% para termos D+E=100%. Talvez seja 
preciso rever após esclarecimento da SEMOB 

Percentual de capital 
de terceiros 

40% 40% Idem estudo. 

Kd (Custo do capital 
de terceiros) 

9,50% 9,50% 
Idem Estudo. Talvez seja necessário rever após 

exposição de fontes e cálculo. 

Tributos 34% 34% Idem estudo. 

Kd com benef fiscal 5,23% 6,27% 
Kd*(1-T). Valor de 5,23% do Caderno 10 não 

condiz com taxa de 9,5% e alíquota de impostos 
de 34%. 

Rf (Taxa livre de 
risco) 

3,34% 2,07% 
média dos retornos diários das 30Yrs T-Bonds 
para um período de 2 anos (2019-2020), em 

vez de 10 anos (2009 a 2018) 

Beta desalavancado 
0,87 ajustado 
para maior* 

0,93 
Damodaran - Betas by Sector (US) - Sector = 
Transportation-> 0,93 (Date of Analysis: Data 

used is as of January 2020) 

Beta realavancado 1,25 1,34 Beta(des)*(1+(1-T)*(D/E)) 

Prêmio de mercado 10,57% 4,83% 
Damodaran -> Geometric Average Historical 

Return - (Stocks -T Bonds) (1928-2019) 

Risco país (Rb) 2,59% 2,82% 
Índice EMBI+. Média aritmética referente a um 

período de 2 anos (2019-2020) medido 
diariamente 

Prêmio de tamanho 0,50% 0,00% Removido 

Prêmio de liquidez 1,00% 0,00% Removido 

Custo do capital 
próprio (método 
CAPM) em US$ 

20,64% 11,36% 
Rf+Beta(realav)*PRM+Rb. No Caderno 10, 

somaram-se ao final os Prêmios de Tamanho e 
Liquidez 

Inflação projetada BR 3,85% 3,25% IPCA 2023 - Relatório Focus de 31/12/2020 

Inflação projetada US 2,35% 2,35% Idem estudo110 

 
110 Mantido valor exposto no Caderno 10 porque as projeções para a inflação americana (CPI – Consumer Price 

Index) seguem na faixa dos 2,3% para 2023. Vide: https://pt.knoema.com/kyaewad/us-inflation-forecast-
2020-2021-and-long-term-to-2060-data-and-
charts#:~:text=All%20agencies%20are%20consistent%20that,to%20be%20around%202.3%20percent.&text
=US%20PCE%20inflation%20released%20by,by%200.1%20percent%20in%20November. Acesso em: 
14/01/2021 
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WACC 

Diferencial de 
inflação 

1,46% 0,88% 
(1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙 )

(1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙 )
− 1 

Conversão do Custo 
do Capital Próprio 

para Termos 
Brasileiros 

22,41% 12,34% 𝒌𝒆𝑹$ = (𝟏 + 𝑲𝒆𝑼𝑺$) ×  
(1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙 )

(1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙 )
− 1 

WACC nominal 16,19% 9,91% Kd*(1-T)*(%D)+Ke*(%E) 

Expectativa de 
inflação 

3,85% 3,25% IPCA 2023 - Relatório Focus de 31/12/2020 

WACC real 11,88% 6,45% 
Relação de Fisher                                            

[(1+WACC nom)/(1+Expectativa de inflação)]-1 

Fonte: elaboração própria 

471. Do cotejo das informações, observa-se a defasagem das variáveis 
utilizadas nas simulações de cálculo do WACC apresentadas no Caderno 
Econômico-Financeiro. Entende-se necessário que a SEMOB atualize as referidas 
simulações, de modo a conferir maior precisão ao modelo.   

472.  Considerando o WACC real exposto no Caderno 10, o valor das 
contraprestações referentes a cada Fase foi calculado de forma a garantir uma TIR 
igual ao WACC, ou seja, um valor presente líquido do fluxo de caixa igual a zero para 
uma taxa de desconto igual à taxa mínima de atratividade exigida por um potencial 
licitante. 

473. O objetivo é viabilizar a oferta do serviço público à população, 
oferecendo uma parceria atrativa para a iniciativa privada sem, contudo, gerar 
despesas aos cofres públicos acima do mínimo necessário.  

Tabela 23:  Resumo Resultados Econômico-Financeiro 

Indicadores Concessão 

VPL (R$ Mil)  0 

TIR de Projeto (Real)  11,88% 

PayBack de Projeto  9 a 10 anos 

 Fonte: Elaboração própria 

474. A redução proposta no cálculo do WACC, taxa de desconto aplicada ao 
fluxo de caixa, resultaria em um valor presente líquido positivo (maior que zero) se 
inalteradas as entradas do fluxo. Assim, o recálculo do WACC implica o recálculo 
dos valores de partida das contraprestações, em torno das quais se dará a escolha 
da licitante vencedora do certame. 

475. O Caderno 10 apresentou ainda simulações para os valores das 
contraprestações de cada Fase considerando hipóteses de variação das receitas 
tarifárias em decorrência de variações na demanda ou na tarifa. 

476. Destaque-se que, na óptica do parceiro privado, um aumento na tarifa 
resulta em um maior risco, pois a concessionária fica sujeita a variações na demanda 
e menor parte de receita garantida através das contraprestações fixas.  
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477. De outro lado, uma redução da tarifa para o usuário resulta em uma 
mitigação do risco atrelado à variação da demanda, pois a maior parte da 
rentabilidade seria provinda das contraprestações fixas.  

478. Ressalte-se que, de acordo com a Cláusula 27 da Minuta de Contrato, 
o risco de não realização da demanda será assumido exclusivamente pelo Poder 
Concedente em caso de variação superior a 12,5% em relação aos valores 
projetados.  

479. O risco de variação da demanda só é suportado inteiramente pela 
concessionária até o limite de 7,5% de variação. Acima desse valor, haverá aumento 
das contraprestações do Poder Concedente.  

480. Por fim, o Estudo destaca que os valores previstos de contraprestações 
não implicam em extrapolação do limite de 5% da receita corrente líquida imposto 
pelo art. 28 da Lei nº 11.079/2004: 

Tabela 24: Resumo Resultados Econômico-Financeiro 

 Contraprestação Anual % sob Teto 

Fase 1  229.911.679 16% 

Fase 2  29.726.192  

Fase 1+2  259.637.871 19% 

Fase 3  3.032.597  

Fase 1+2+3  262.670.468 19% 

Fonte: Elaboração Própria  

481. A esse respeito, destaque-se que o caput do mencionado dispositivo 
dispõe que o limite será aplicado à soma das despesas de caráter continuado 
derivadas do conjunto das parcerias já contratadas pelo ente federativo, de 
forma que a realização das 3 Fases previstas implicaria no consumo de 20% da 
“cota” disponível para todas as PPPs firmadas pelo DF: 

“Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência 
voluntária aos Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das 
despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 
contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco 
por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas 
anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes 
excederem a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida projetada 
para os respectivos exercícios.  

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem 
empreendimentos por intermédio de parcerias público-privadas deverão 
encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, 
previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do 
previsto no caput deste artigo. 

§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas 
as despesas derivadas de contratos de parceria celebrados pela 
administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, 
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direta ou indiretamente, pelo respectivo ente, excluídas as empresas estatais 
não dependentes.” (grifo nosso) 

482. Trata-se de mais um argumento em prol da consideração apenas da 
Fase 1 no julgamento das propostas, a fim de aprofundar os estudos sobre a 
conveniência e oportunidade de realização da Fase 2 do VLT.  

483. Tendo em conta, principalmente, o recálculo do WACC real, esta 
equipe técnica simulou os novos valores de contraprestações a serem definidos 
como limite inferior das propostas, considerando ainda outros ajustes necessários: 

 Atualização do custo dos investimentos de R$ 1.909.126.755,00 
para R$ 2.061.456.361,24, valor constante da Planilha “CAPEX VLT 
Detalhado 23.11.2020”, material mais recente encaminhado ao 
Tribunal111; 

 Aumento de previsão das receitas acessórias, de 0,1% para 3% da 
Receita Tarifária; 

 Exclusão da contraprestação vinculada à Fase 3; 

 Ajuste o cálculo do VPL, a fim de não aplicar a taxa de desconto à 
primeira entrada; 

 Ajuste da tarifa para R$ 3,80; 

 Fixação da contraprestação da Fase 2 em 16% da contraprestação 
da Fase 1, em consonância com item 15.2 da Minuta de Edital; 

484. Os resultados são expostos na Tabela abaixo: 

Tabela 25 – Simulação – Valores de Contraprestação 

Ponto de Partida: VPL=0 TIR=11,88% CP Fase 1=R$ 14.487.000,00 CP Fase 2 R$ 
2.601.000,00 CP Fase 3 = R$ 1.019.000,00 

 Ajuste Aba Células 
VPL após 

ajuste (R$ mil) 
TIR após 

ajuste 

1 
Custo total = R$ 
2.061.456.361,24 

Revisão 1 J8:13 -84.164,15 9,74% 

2 Receitas acessórias = 3% 
Painel de 
Controle 

I16 -80.967,57 9,82% 

3 
Contraprestação Fase 3 = 
R$ 0,00 

Painel de 
Controle 

I35 -121.312,57 8,71% 

4 
Fórmula do 
VPL=FC1+Função VPL 
sobre (FC2...) 

Forecast E126 e E131 -135.723,12 8,71% 

5 Tarifa=R$ 3,80 
Painel de 
Controle 

I39 -111.478,51 9,30% 

6 WACC real=6,45% 
Painel de 
Controle 

L10 191.325,95 9,30% 

7 
CP Fase 2 = 0,16*CP Fase 
1 

Painel de 
Controle 

I30 168.660,38 8,99% 

Fonte: Elaboração Própria 

 
111 O valor anterior, de R$ 1.909.126.755,00, decorria da equivocada aplicação em duplicidade das isenções 

fiscais do REIDI, conforme Abas “Capex Curva” e “Revisao 1” da Planilha Modelagem Financeira VLT 
out2020.  
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485. Feitos os ajustes acima, aplicou-se então a Função “Atingir Meta” a fim 
de calcular o valor de contraprestação da Fase 1 (e, consequentemente, da Fase 2) 
necessário para tornar TIR=WACC=6,45%, ou seja, zerar o VPL para uma taxa de 
desconto igual ao WACC recalculado.  

486. O resultado da Função Atingir Meta foi: 

 Contraprestação Fase 1 = R$ 12.876.000/mês 

 Contraprestação Fase 2 = R$ 2.060.000/mês 
 

487. Assim, o valor da Parcela B da Proposta Econômica (soma das 
contraprestações referentes às Fases 1 e 2) não poderia ser superior a R$ 
14.936.000/mês. Esse valor teto é cerca de 25% menor do que o constante no 
item 15.3 da Minuta de Edital, de R$ 19.881.293,71. Dentre os ajustes efetuados, 
o recálculo do WACC foi determinante na redução do valor total devido de 
contraprestação.  

488. Quanto aos ajustes no valor dos investimentos (1) e no valor de Tarifa 
(5), é preciso destacar o seguinte: 

 A análise por meio de orçamento expedito (estimativa de valor por 
km para a implantação de VLT), acerca do orçamento referencial, 
apontou possível ocorrência de subestimação do custo/km; 
Os montantes de Aporte do Poder Público foram definidos em 
valores absolutos máximos na Minuta de Contrato (itens 15.7 e 
15.9); 
Uma revisão para cima do orçamento referencial poderá elevar o 
valor-teto de contraprestação para as propostas econômicas; 

 Acaso a repartição da tarifa paga pelos passageiros integrados se 
dê de forma igualitária entre concessionárias de ônibus e SPE do 
VLT, o valor efetivo de tarifa será superior aos R$ 3,80 
considerados, uma vez que a maior parte das linhas de ônibus a 
serem seccionadas são de longa distância, com tarifa atual de R$ 
5,00, reduzindo o valor de partida das contraprestações, devido ao 
aumento de receitas tarifárias projetadas; 

 

489. Portanto, as simulações ora efetuadas visam expor o impacto sobre o 
valor da Parcela B das receitas da concessionária, considerando diferentes ajustes 
nas variáveis do Fluxo de Caixa Descontado. Porém, o valor final dependerá dos 
esclarecimentos a serem prestados pela SEMOB aos pontos aqui levantados.  

490. Nesse sentido, simularam-se também os valores de contraprestação 
adequados nas situações de exclusão das Fases 2 e 3 da Modelagem. A Fase 2 
é questionada quanto à escolha do modal VLT para o trecho Hípica/Aeroporto, em 
detrimento do BRT, previsto no Programa Circula Brasília.  
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491. Já a Fase 3 é questionada por se tratar de obra de urbanização, 
passível de ser contratada como obra comum, com maior competitividade, ademais 
de não configurar a prestação de um serviço. 

Tabela 26 – Simulação das Contraprestações, excluída a Fase 3 

Ponto de Partida: VPL=0 TIR=6,45% CP Fase 1= R$ 12.876.000/mês CP Fase 2= R$ 
2.060.000/mês; CP Fase 3 = R$ 0,00 

 Ajuste Aba Células 
VPL após 

ajuste (R$ mil) 
TIR após 

ajuste 

Contraprestações 
para retornar a 

VPL=0 e TIR=6,45% 

8 
Remoção da 
Fase 3 por 
completo 

Revisão D8 9.423,91 6,60% 

CP Fase 1= R$ 
12.787.000/mês CP 

Fase 2= R$ 
2.046.000/mês 

Fonte: Elaboração Própria  

492. Verifica-se que a remoção da Fase 3 não altera significativamente o 
total da contraprestação, o que era de se esperar, uma vez que o Aporte referente a 
essa Fase se presta a cobrir 100% do custo.  

493. Assim, a pequena variação na TIR após ajuste vem de despesas 
financeiras decorrentes do fato de que os Aportes não são pagos simultaneamente 
ao dispêndio, mas apenas após a verificação da execução dos marcos da obra.  

Tabela 27 - Simulação das Contraprestações, excluídas as Fases 2 e 3 

Ponto de Partida: VPL=0 TIR=6,45% CP Fase 1= R$ 12.787.000/mês; CP Fase 2= R$ 
2.046.000/mês; CP Fase 3 = R$ 0,00 

 Ajuste Aba Células 
VPL após 

ajuste (R$ mil) 
TIR após 

ajuste 

Contraprestação 
para retornar a 

VPL=0 e 
TIR=6,45% 

9 
Remoção da 
Fase 2 por 
completo 

Painel de 
Controle 

I12 e I30 

17.190,70 6,73% 
CP Fase 1= R$ 
12.691.000/mês 

Revisão 1 C8:C14 

Carregamento 
Pax&km 

E7:G10 

Fonte: Elaboração Própria  

494. A remoção da Fase 2 reduz o total da contraprestação de 
R$ 14.833.000,00/mês para R$ 12.691.000,00/mês. Assim, na reavaliação acerca 
da escolha pelo VLT em detrimento ao BRT para o trecho TAS/Aeroporto, é 
importante que a SEMOB coteje, além dos custos de implantação de cada modal, 
essa despesa de caráter continuado de mais de R$ 2 milhões de reais/mês para o 
VLT com o custo mensal do subsídio à tarifa da alternativa BRT Expresso Aeroporto.  

495. No tocante à observação do limite estabelecido no art. 28 da Lei nº 
11.079/2004112, verifica-se que, mesmo com a redução expressiva sugerida para o 

 
112 Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já 
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WACC real, a Fase 1 do VLT, por si só, consome quase 13% do teto do DF para 
o conjunto de despesas continuadas decorrentes de PPPs, e que a inclusão da 
Fase 2 implica no consumo adicional de cerca de 2,17% do limite.  

Tabela 28 – Impacto das Contraprestações Previstas no Limite de Despesas com PPP  

Projeção RCL 2021= R$ 
23.680.030.500,00113 

Contraprestação Anual 
% do limite (5% da RCL 2021 

projetada) 

Fase 1 R$ 152.292.000,00 12,86% 

Fase 1 + 2 R$ 177.996.000,00 15,03% 

Fonte: Elaboração própria 

496. Cabe à SEMOB proceder ao recálculo dos valores das contraprestações 
1 e 2 (em caso de manutenção da Fase 2 no âmbito da PPP) ou ao recálculo da 
contraprestação referente somente à implantação do VLT na Av. W3 (Fase 1), tendo 
em conta os ajustes determinados e o que for acatado acerca das sugestões 
expostas na presente Instrução.  

497. Um último ponto que merece destaque diz respeito ao Modelo de Proposta 
Econômica previsto no Anexo 8 da Minuta de Edital. De acordo com os itens 2.2 e 
3.1 do referido anexo: 

“2.2 O valor nominal da PARCELA B para todo o período do CONTRATO, 
resultante da aplicação do desconto acima, é de R$ _________ (_________), 
que será desembolsada pelo PODER CONCEDENTE conforme o fluxo da 
Planilha da contraprestação pecuniária proposta.”  

(...) 

3 ANEXOS DESTA PROPOSTA 

3.1 Planilha da Contraprestação Pecuniária Proposta, com os preços 
unitários, valor da contraprestação e fluxo de desembolso pelo PODER 
CONCEDENTE, de acordo com o desconto oferecido, considerando como 
data base o mês de apresentação da proposta. 

498. É preciso esclarecer quais seriam os preços unitários a constar da 
“Planilha da Contraprestação Pecuniária Proposta”, ou seja, se cada licitante deverá 
apresentar sua Modelagem Financeira completa, com as próprias estimativas de 
despesas e WACC. Ainda cabe à SEMOB esclarecer se a planilha adequada ao 

 
contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do 
exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% 
(cinco por cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios.         (Redação dada pela 
Lei nº 12.766, de 2012) 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem empreendimentos por intermédio de 
parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional, 
previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput deste artigo. 

§ 2º Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de 
contratos de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo 
ente, excluídas as empresas estatais não dependentes.         (Redação dada pela Lei nº 12.024, de 2009) 
(...) 
113 http://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/09/Q8-Quadro-VIII-%E2%80%93-Demonstrativo-

da-Receita-Corrente-L%C3%ADquida-de-2021-OK.pdf , Acesso em 14/01/2021. 
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lance vencedor servirá de base para cálculo de eventual reequilíbrio econômico-
financeiro.  

6.5  Indicadores de Desempenho 

499. Conforme faculta a Lei Federal nº 11.079/2004, está prevista a 
remuneração variável para a concessionária, vinculada ao seu desempenho na 
prestação dos serviços. De acordo com o art. 6º da referida norma: 

“Art. 6º A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria 
público-privada poderá ser feita por: 
I – ordem bancária; 
II – cessão de créditos não tributários; 
III – outorga de direitos em face da Administração Pública; 
IV – outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; 
V – outros meios admitidos em lei. 
§ 1º O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de 
remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e 
padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. (grifo 
nosso)” 

 

500. Da análise da documentação apresentada, foram constatadas 
inconsistências relacionadas à: 

a) compatibilidade conceitual entre a Minuta de Edital, a Minuta 
de Contrato e o Anexo XVII – Quadro de Indicadores de 
Desempenho; e 

b) coerência da fórmula do Coeficiente Operacional Mensal – COM 
apresentada no Anexo XVII – Quadro de Indicadores de 
Desempenho. 

501. No que diz respeito ao primeiro item, destaca-se que a Minuta de Edital 
prevê a remuneração do parceiro privado de acordo com seu desempenho mensal, 
medido pelo valor resultante do Quadro de Indicadores de Desempenho - QIDt, que 
poderá se situar entre 0 (zero), para ao pior desempenho, e 1 (um), caso sejam 
alcançadas todas as metas previstas. De acordo com a referida minuta: 

“2. REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
2.1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA será proveniente da Parcela A, 
Parcela B, Parcela C e Parcela D, sendo vinculada ao desempenho, nos 
termos do artigo 6º, § 1º, da Lei Federal nº 11.079/2004, mediante a aplicação 
dos indicadores previstos na Cláusula 19 do CONTRATO, como segue: 
REMUNERAÇÃOt = {PARCELA At + PARCELA B1.1t + PARCELA B2t + 
PARCELA B3t} x [0,34 + 0,66 x (QIDt)] + PARCELA B1.2t + PARCELA Ct+ 
PARCELA Dt 
PARCELA At RECEITA TARIFÁRIA no mês t 
PARCELA B1.1t CONTRAPRESTAÇÃO por operação da FASE I no mês t 
PARCELA B1.2t CONTRAPRESTAÇÃO por investimento da FASE I no mês 
t 
PARCELA B2t CONTRAPRESTAÇÃO por operação da FASE II no mês t 
PARCELA B3t CONTRAPRESTAÇÃO por operação da FASE III no mês t 
PARCELA Ct RECEITAS ALTERNATIVAS no mês t 
PARCELA Dt APORTES PÚBLICOS 
QIDt 
Valor resultante do QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO no 
mês t (0<QIDt< 1) instante t mês de medição 
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(*) Considera-se 100% Aporte os Investimento da FASE II e da FASE III. 
(...) 
2.3. O desempenho da CONCESSIONÁRIA será aferido com base no 
disposto no CONTRATO e QUADRO DE INDICADORES DE 
DESEMPENHO (o “QID”). 
2.3.1. O valor da REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA poderá sofrer 
dedução mensal em razão do não cumprimento integral dos índices 
constantes do QID, conforme resultar da aferição feita pelo PODER 
CONCEDENTE. 
2.3.2. Após apuração do QID serão considerados os seguintes aspectos: 
2.3.2.1. O resultado encontrado por meio do QID incidirá sobre as 
parcelas variáveis e RECEITA TARIFÁRIA da REMUNERAÇÃO até o 
limite de 66% (sessenta e seis), nos termos da fórmula constante do item 
2.1. 
2.3.2.2. Caso o QID seja igual ou inferior a 0,5 (zero vírgula cinco) por 
um período consecutivo igual ou maior a 3 meses incidirá penalidade, 
nos termos do CONTRATO. 
(...)”grifo nosso 

502. Seguindo a fórmula apresentada, observa-se que até 66% do 
somatório de receitas tarifárias e contraprestações por operação deverá ser afetado 
pelo índice QIDt, de periodicidade mensal, resultante do Quadro de Indicadores de 
Desempenho. 

503. Dessa forma, no pior nível de serviço (QIDt=0), a concessionária 
receberia apenas 34% das receitas tarifárias e contraprestações por operação 
previstas. As receitas alternativas, os aportes públicos e as contraprestações por 
investimento não sofrem influência do QIDt.  

504. Está prevista ainda a incidência de penalidade caso o QID seja igual 
ou inferior a 0,5 (zero vírgula cinco) por um período consecutivo igual ou maior a 3 
meses. 

505. A avaliação do desempenho da concessionária ocorrerá a partir do 7º 
mês de operação, tendo como base o QIDt, conforme estabelece a Cláusula 20 da 
Minuta de Contrato: 

“20.1. A avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução do 
objeto deste CONTRATO será feita mensalmente, a partir do sétimo mês a 
contar da data da emissão da DECLARAÇÃO DE INÍCIO DA OPERAÇÃO de 
cada FASE. 
20.2. A avaliação de desempenho obedecerá às diretrizes estabelecidas 
no ANEXO XVII. 
20.3. O quadro de Indicadores de desempenho, constante do ANEXO 
XVII, será utilizado para determinação da NOTA DO QID destinada a 
aferir o desempenho da CONCESSIONÁRIA, permitindo ao PODER 
CONCEDENTE monitorar a qualidade do serviço prestado, mensurar o 
valor a ser deduzido mensalmente da REMUNERAÇÃO a que fará jus a 
CONCESSIONÁRIA. 
20.4. A CONCESSIONÁRIA arcará com todos os custos necessários ao 
atendimento dos parâmetros mínimos de performance satisfatória previstos 
no ANEXO XVII. 
20.5. Para efeitos de verificação de qualidade e mensuração do valor a 
ser deduzido da REMUNERAÇÃO, o quadro de indicadores de 
desempenho terá como quesitos o atendimento aos aspectos 
constantes do ANEXO XVII. 
20.6. A avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução do 
objeto do CONTRATO será feita mensalmente pelo PODER CONCEDENTE, 
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através de relatórios obtidos do sistema de gestão. 
20.7. A aplicação dos fatores redutores constantes do quadro de 
indicadores de desempenho do ANEXO XVII resultará: 
20.7.1. Quando não for aplicada nenhuma redução, em QIDt = 1. 
20.7.2. Quando for aplicada redução integral, em QIDt = 0. 
20.7.3. Nas hipóteses intermediárias, deverão ser aplicadas, 
cumulativamente, as porcentagens relativas aos fatores redutores 
correspondentes em forma decimal, resultando QIDt entre 0 e 1. 
(...)” grifo nosso 

 

506. O Quadro de Indicadores de Desempenho constante do Anexo XVII, 
por sua vez, descreve a apuração, com periodicidade mensal, dos seguintes 
indicadores: 

 IMR - Intervalo Médio Real Entre Veículos (VLTs) nos Picos; 

 ICO - Índice de Cumprimento da Oferta Programada; 

 MKBO - Quilometragem Média entre Ocorrências. 

507. Os três indicadores servem como base para o cálculo do Coeficiente 
Operacional Mensal - COM, conforme fórmula: 

COM = 0,3 x IMR + 0,4 x ICO + 0,3 x MKBO 

508. O documento não aponta, todavia, qual a relação existente entre o QIDt, 
citado nas minutas de edital e contrato, e o coeficiente COM.  

509. O Anexo XVII apresenta, na verdade, outra fórmula de cálculo, onde o 
COM impactará, até o limite de 5% (cinco por cento), a parcela de Contraprestação 
da parte OPEX. O documento não apresenta, contudo, a definição do conceito dessa 
nova parcela.  

PARCELA OPEX = PARCELA OPEX * (0,95+(0,05*COM)) 

510. Constata-se, assim, a existência de definições contraditórias nos 
documentos que tratam da apuração da remuneração variável, fato que deve ser 
esclarecido e corrigido pela jurisdicionada. 
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511. A tabela a seguir mostra síntese das fórmulas de cálculo e parâmetros 
mínimos referentes a cada indicador que compõe o COM:     

Tabela 29 – Indicadores previstos no Anexo XVII da Minuta de Edital  

Indicador Objetivo Fórmula 
Parâmetro 
mandatório 

Intervalo Médio 
Real entre VLTs 
nos Picos - IMR 

Avaliar a 
regularidade 
e a 
quantidade 
de lugares 
ofertados. 

𝐼𝑀𝑅 =  
Nº dos intervalos reais na hora pico

Nº de intervalos registrados
 

≤ X Minutos 
(descrito em 
Ordem de 
Serviço)  

Índice de 
Cumprimento da 
Oferta 
Programada - 
ICO 

Monitorar o 
cumprimento 
do 
planejamento 
diário da 
oferta. 

𝐼𝐶𝑂 =
viagens realizadas no dia

viagens programadas para o dia
× 100 

≥ 90% ao 
longo dos 12 
primeiros 
meses de 
operação e 
 
 ≥ 98% no 
período 
subsequente 

Quilometragem 
Média Entre 
Ocorrências - 
MKBO 

Medir o 
desempenho 
dos 
processos de 
manutenção 
do Material 
Rodante. 

𝑀𝐾𝐵𝑂

=
km percorrida pela frota de VLTs no mês

n° total de ocorrências urgentes de VLTs no mês
 
Resultado expresso em km. 

≥ 60.000 km 

Fonte: Elaboração Própria  

512. Pressupõe-se, considerando a fórmula e os parâmetros estabelecidos no 
Anexo XVII, que o valor da Contraprestação pode ter seu valor aumentado muitas 
vezes, em razão da elevada grandeza esperada para o valor do MKBO. A aplicação, 
na fórmula, do valor estabelecido (60.000) significa um incremento de 900 vezes 
(60.000 x 30% x 5%) no valor da parcela.  

513. Entende-se, tendo em vista a lógica que envolve o cálculo da 
remuneração variável, que os indicadores deveriam ter seus valores oscilando entre 
0 (zero), para o pior desempenho, e 1 (um) para o melhor, de modo a garantir o 
pagamento de 100% da parcela em caso de cumprimento total das metas 
estabelecidas. 

514. Conclui-se, dessa forma, que falta coerência à fórmula de cálculo do 
Coeficiente Operacional Mensal – COM apresentada no Anexo XVII – Quadro de 
Indicadores de Desempenho, devendo a jurisdicionada promover a sua correção. 

515. Aponta-se, no tocante ao Indicador Intervalo Médio Real entre VLTs nos 
Picos - IMR, que a fórmula somente leva em conta a frequência dos Trens no horário 
de pico. Contudo, o Anexo não define precisamente o horário considerado, devendo 
a SEMOB proceder à inclusão dessa informação.  

516. Ademais, é importante que a concessionária seja incentivada a ofertar 
Trens com frequência compatível com a demanda em todos os horários de 
funcionamento. Assim, convém à SEMOB considerar ajustar a fórmula para 
estabelecer, por exemplo, uma média ponderada entre o IMR na hora-pico e o IMR 
nos demais horários.  
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517. Nota-se que nenhum dos Indicadores se propõe a aferir a adequação da 
manutenção dos equipamentos das Estações, enquanto sabe-se que, ademais de 
parâmetros relacionados especificamente às viagens, a experiência dos usuários do 
serviço depende também da qualidade das instalações no local de espera pelos 
veículos.  

518. Assim, sugere-se que a SEMOB inclua um Indicador a fim de incentivar 
a concessionária a manter a adequada manutenção das Estações.  
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III. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

519. Na análise empreendida por esta equipe técnica, evidenciou-se uma 
série de impropriedades no edital e na documentação apresentada pela SEMOB, 
conforme elencado a seguir, demandando justificativas e ajustes da Pasta: 

1. Objeto da Concessão 

A redação do edital e dos documentos que o compõem não deixam clara se as 
Fases 2 e 3 serão obrigatórias, sendo imprescindível o ajuste das disposições 
editalícias, de forma a explicitar a incerteza quanto a sua execução, bem como 
prever, na repartição de riscos, se a Concessionária fará jus ou não a alguma 
compensação em caso da não-realização. A SEMOB deve ainda avaliar o 
impacto da não execução dessas fases na modelagem econômico-financeira do 
empreendimento, realizando, se for o caso, simulações com os diversos cenários 
possíveis, conforme realizado por esta Equipe na avaliação da Modelagem 
Econômico-Financeira. 

1.1  Objeto da Concessão - Fase 3 

Questiona-se a inclusão da Fase 3 no âmbito da presente PPP: (i) que a 
prestação do serviço objeto da PPP prescinde das obras integrantes da Fase 3, 
(ii) que essa Fase não afeta a demanda prevista (quantidade de passageiros) 
pelo VLT e (iii) que tal Fase poderia ser executada como obra comum, 
possivelmente com maior concorrência e, portanto, deságio em relação ao 
orçamento referencial.  

Assim, a SEMOB deve expor as razões pelas quais optou por incluir a Fase 3 no 
objeto da presente contratação, apresentando um estudo de forma a demonstrar 
a vantajosidade dessa opção para a Administração Pública em detrimento de se 
realizar uma contratação específica para a execução dessas obras em momento 
oportuno. 

1.2  Objeto da Concessão - Terminal da Asa Norte  

Não há previsão para a licitação da construção do TAN, com o registro de que “a 
licitação dependerá da disponibilização de recursos financeiros e liberação dos 
terrenos”. A SEMOB deve esclarecer de forma mais detalhada, apresentando a 
documentação correspondente, a fase em que se encontra o planejamento da 
licitação e as questões atinentes à disponibilização do terreno. 

Ainda, considerando que atrasos na obra podem postergar o início da operação, 
ou afetar significativamente a demanda pelo VLT, afetando o equilíbrio 
econômico-financeiro da concessão, é preciso que a Minuta Contratual, no 
tocante à repartição de riscos, preveja as ações de reequilíbrio que serão 
tomadas em caso de atraso na implantação do TAN, por exemplo, o aumento do 
prazo de concessão ou recálculo da contraprestação. 
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1.3  Objeto da Concessão - Terminal da Asa Sul  

A SEMOB deve esclarecer se a reforma do TAS é necessária para o 
seccionamento das linhas de ônibus oriundas da parte sul/sudoeste do DF, e, se 
for o caso, preveja o atraso da reforma também como um evento na matriz de 
riscos, uma vez que a reforma tampouco faz parte da presente PPP. 

2. Estudos técnicos 

Escolha pelo modal VLT: constatou-se a inexistência de EVTEA – Estudo de 
Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental fundamentando a escolha pela 
alternativa (VLT) contemplada na presente PPP, em desconformidade com a 
exigência contida no art. 10 da Lei n.º 11.079/2004. A SEMOB deve apresentar os 
estudos de alternativas para o transporte coletivo na avenida W3, e para a ligação 
dessa ao Aeroporto JK, caracterizando e comparando diferentes modais sob os 
aspectos técnico, ambiental, econômico, financeiro e social, usando como base o 
Guia Transporte Público Coletivo (Guia TPC), de 2017, elaborado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Secretaria 
Nacional de Mobilidade Urbana (SEMOB) do Ministério das Cidades. 
 
Realização da Fase 2: Destacou-se que a Fase 2 da PPP: (i) não será implantada 
em área sujeita a revitalização, (ii) não implicará substituição de linhas de ônibus 
pelo VLT, não tendendo a gerar redução de emissões de gases de efeito estufa e 
(iii) terá, conforme simulações do Caderno 2, demanda concentrada nas Estações 
intermediárias, devido à integração de passageiros com destino final na área de 
influência da W3. Portanto, requer-se da SEMOB: 
(i) a realização de uma nova simulação do Cenário 1, conforme definido no Estudo 
de Demanda, considerando a modificação, em poucos quilômetros, do trajeto das 
linhas de ônibus da EPGU e do BRT Sul que atualmente passam próximas ao TAS, 
ou a criação de novas linhas, de forma a viabilizar a integração no TAS dos 
passageiros com destino na área de influência da W3, verificando se a modificação 
nos trajetos das linhas resulta em redução significativa da diferença de 
carregamentos entre os Cenários 1 e 2; 
(ii) com base no resultado da simulação, reavaliar a inclusão da Fase 2 na PPP; 
 
Ademais, na reavaliação acerca da escolha pelo VLT em detrimento ao BRT para o 
trecho TAS/Aeroporto, é importante que a SEMOB coteje, além dos custos de 
implantação de cada modal, a despesa de caráter continuado de mais de R$ 2 
milhões de reais/mês gerada pelo VLT com o custo mensal do subsídio à tarifa da 
alternativa BRT Expresso Aeroporto.  
 

3. Investimentos 

3.1  Anteprojeto de Engenharia 

Diversos documentos apresentados não atendem aos requisitos mínimos exigidos 
pelos normativos utilizados como referência por esta equipe técnica, conforme 
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detalhado abaixo, devendo a SEMOB apresentar ou elaborar documentação 
complementar de maneira a sanar as impropriedades. 

Topografia - apesar do registro, em resumo, de quais foram os estudos cartográficos 
e topográficos precedentes utilizados como referência, a documentação mencionada 
não foi juntada como anexo do edital.  Além disso, não há qualquer menção sobre o 
projeto planialtimétrico das obras referentes às ciclovias e à urbanização, pois os 
materiais técnicos indicados como referência e a documentação apresentada são 
atinentes apenas ao projeto geométrico da via permanente. Não foi não realizado o 
levantamento adequado das interferências. Não há qualquer indicação sobre 
levantamentos cadastrais para as ciclovias e a urbanização (obras da fase 3). 
Conforme previsto na Orientação Técnica OT- IBR 006/2016, a SEMOB deve realizar 
o levantamento completo de todas as interferências na fase de anteprojeto. 

Geotecnia - no presente anteprojeto, houve embasamento em ensaios de projetos 
precedentes. A análise apresentada possui caráter incipiente e não foi suficiente para 
atender parâmetros mínimos de anteprojeto, já que não se identificou a localização 
dos furos de sondagens, os desenhos de perfis resultantes de sondagens, a 
descrição de características do solo, estimativa de resistência de solo superficial e 
estudos que caracterizem as ocorrências e localização de jazidas.  

Terraplanagem - não foram identificados desenhos de plantas de terraplanagem no 
anteprojeto. Não foram encontradas referências nos documentos apresentados 
relacionadas à identificação de áreas de empréstimos e/ou bota-fora para materiais 
movimentados em terraplenagem. Não foi apresentada memória de cálculo dos 
quantitativos de terraplenagem no anteprojeto ou classificação dos materiais a 
manipular. Os registros identificados na documentação apresentada fazem 
referência à via do VLT, não havendo qualquer indicação sobre a terraplenagem das 
ciclovias, urbanização, drenagem e das obras de artes especiais. A documentação 
apresentada pela SEMOB não é suficiente devendo ser apresentados: os desenhos 
em escala 1:100 ou maior de plantas de terraplanagem, identificação das áreas de 
empréstimos e bota-fora, estimativa de volumes de corte e aterro por categoria de 
material, documento o detalhamento de cálculo do volume de movimentação de 
terra. 

Fundações – foi apresentada a estimativa preliminar de fundação, apresentando 
para cada situação em particular uma solução estrutural de fundação para suportar 
a passagem do trem-tipo característico do VLT. Contudo, devido à insuficiência do 
levantamento topográfico, do detalhamento da terraplanagem e dos estudos de 
geotecnia, entende-se que a SEMOB não possui elementos suficientes para definir 
a melhor solução para as fundações das OAES. 

Instalações hidrossanitárias - não foi identificada a locação pretendida para entrada 
de água e saída de esgoto. 

Pavimentação - não foram identificados nos cadernos técnicos os cálculos das 
estruturas de pavimentação, incluindo passeios e ciclovias. Ausência de pré-
dimensionamento da estrutura do pavimento (Orientação Técnica OT-002/2014-
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IBRAENG e OT – IBR 006/2016). Os cálculos apresentados trataram 
especificamente da estrutura da via permanente. Não se identificou na 
documentação apresentada os estudos de possíveis locais com fontes dos materiais 
para a pavimentação. 
 
Drenagem - não há informações acerca das declividades adotadas na rede de 
drenagem. Deve ser realizado o levantamento cadastral para a identificação das 
possíveis interferência. O projeto apresentado apenas faz referência aos dispositivos 
de drenagem da W3, não havendo qualquer indicação sobre a adequação da 
drenagem para as áreas em que serão construídas as ciclovias e realizadas as 
melhorias na urbanização (obras da fase 3). 

Sinalização viária - não foram identificadas especificações básicas de sinalização 
viária nos Cadernos Técnicos. Contudo, verificou-se que estes tens constam na 
Planilha Orçamentária. 

Estudos ambientais –  Embora conste no anteprojeto a necessidade de um “Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA)”, bem como as regras e requisitos para sua elaboração, 
até o momento este estudo não foi apresentado, sendo disponibilizado apenas as 
diretrizes para a obtenção do licenciamento ambiental, bem como o Termo de 
Referência para a elaboração do EIA. Os estudos sobre as questões ambientais, 
avaliação de impactos de vizinhança e de tráfego apresentados são insuficientes, 
cabendo destacar que, devido a magnitude do empreendimento, tais estudos são 
imprescindíveis para que se possa concluir sobre a viabilidade da implantação do 
VLT da W3, devendo, por essa razão, na fase de planejamento, haver um maior 
detalhamento e análise dessas questões. Ainda que não haja exigência legal de 
licença ambiental prévia, diante  dos impactos do empreendimento, principalmente 
das obras relativas à fase 2, considera-se imprescindível a realização de um 
diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, incluindo a avaliação do 
passivo ambiental, o estudo dos impactos ao meio ambiente e as prováveis medidas 
mitigadoras ou compensatórias, conforme previsto no normativo técnico  sobre o 
assunto. 

Sistemas fixos - não consta na documentação desenhos com cotas principais e a 
locação dos principais dispositivos e equipamentos. A representação gráfica do 
objeto a ser executado deve ser elaborada de modo a permitir sua visualização em 
escala adequada, demonstrando formas, dimensões, funcionamento, esquemas e 
especificações mínimas, sendo elementos indispensáveis para a elaboração do 
orçamento e para que a estimativa de preços e quantidades esteja coerente e 
compatível com as informações técnicas disponíveis. 

Sistemas de energia - os estudos de viabilidade devem considerar também a 
alternativa de sistemas de alimentação por solo (APS), pois justificativa para não ter 
sido considerada essa opção baseada na insuficiência da rede de drenagem da W3 
não pode ser aceita, pois foi apresentado no anteprojeto e no orçamento da parcela 
de investimentos, soluções para adequar o sistema de drenagem da via W3 à 
implantação do empreendimento. Considerando que a fase de anteprojeto deve ser 
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precedida de estudos técnicos em que devam ser realizadas as análises e avaliações 
de alternativas para a concepção da obra e de seus componentes e instalações,  é 
imprescindível que as questões técnicas referentes ao tipo de alimentação sejam 
dirimidas nesta etapa. Cabe à SEMOB promover estudos mais minudenciados e 
robustos, objetivando dirimir eventuais dúvidas junto ao IPHAN evitando 
comprometer o andamento da implantação ou até mesmo inviabilizá-la, bem como 
considerar a solução de drenagem já incluída na proposta do anteprojeto do 
empreendimento. 

Portas de plataforma - divergência de informações: no Caderno 5, consta que as 
áreas fechadas não terão altura superior a 1,10m, mas no Caderno 9.3 apresenta 
uma altura mínima de 1,60m para a fachada. 

3.2 Investimentos - Fase 3 

A única documentação técnica apresentada para a realização desses investimentos 
consta do Caderno 6, em que apenas verifica-se a existência de informações básicas 
relativas à concepção geral. 

Tal documento não possui o grau de detalhamento exigido pelos normativos para um 
anteprojeto de engenharia contemplando informações relativas à topografia, 
geotecnia, terraplanagem, contendo desenhos e plantas com informações 
condizentes com o nível exigido pela legislação. 

3.3 Orçamento dos Sistemas Fixos e Material Rodante  

A estimativa do custo da licitação por meio de simples adoção dos preços praticados 
no VLT da Baixada Santista, não cumpriu as exigências necessárias, pelas seguintes 
razões: 

 inexistência de demonstração da plena compatibilidade técnica dos itens 
indicados no anteprojeto desta licitação com os do contrato do VLT da baixada 
santista; 

 ausência de orçamento estimativo com detalhamento suficiente das parcelas 
que o compõem, comprometendo a transparência do certame com impacto 
direto na formação da proposta das possíveis empresas interessadas e 
limitando a atuação do controle externo diante da impossibilidade de avaliar a 
coerência dos custos ao mercado; 

 adoção de apenas um referencial de custos. 

Quanto ao material rodante, além das impropriedades já tratadas, questiona-se a 
metodologia de orçamentação aplicada que considerou alteração de custos desse 
item de 2012 a 2019 exclusivamente pela oscilação do câmbio do euro no período, 
sem atentar para a efetiva variação do custo dos veículos. A mesma conclusão pode 
ser aplicada à forma de apropriação das estimativas de custos dos itens dos 
sistemas fixos (exceto para o sistema de energia114), em que os valores praticados 
nos contratos específicos dos referidos itens do VLT da Baixada santista foram 
atualizados das respectivas datas-bases para a data-base do orçamento aqui tratado 

 
114 O orçamento para os sistemas de energia possuem maiores detalhes, todavia, considerando que as 

impropriedades identificadas no anteprojeto e no orçamento exigem um revisão da documentação 
apresentada, a adequação do orçamento desse item poderá ser avaliada nas próximas fases processuais. 
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(julho de 2019), aplicando a fórmula de reajuste de preços prevista em cada contrato. 
A simples atualização dos valores por períodos longos desacompanhada de 
qualquer outro dado que demonstre a compatibilidade dos valores obtidos com os 
valores atuais de mercado não pode ser aceita como uma metodologia adequada 

A SEMOB deve rever o orçamento desses itens, pois o mínimo que se espera dos 
documentos de planejamento da contratação é um nível de pesquisa e detalhamento 
condizente com os valores a serem aplicados, em respeito ao princípio da eficiência, 
da isonomia, da economicidade, impessoalidade e da transparência, podendo como 
alternativa, adotar o orçamento paramétrico, desde que: 

  apresentada justificativa técnica circunstanciada, para as parcelas que, 
devido às limitações de mercado, não possam ter os valores obtidos de outra 
forma; 

 realizada ampla pesquisa de mercado, abarcando diversas fontes de preços, 
tais como as obras similares, acompanhada da demonstração da 
compatibilidade técnicas das especificações entre os objetos, 

 contemple cotação de preços dos itens mais relevantes diretamente com as 
diversas empresas de cada setor de maneira a propiciar uma quantidade de 
dados que permitam um tratamento estatístico e uma análise crítica. 

 

3.4 Orçamento das Obras Civis  

O orçamento da SEMOB para as obras civis baseou-se na tabela de custos da 
Novacap, data-base fev/2016 e foram reajustados à data-base jul/2019. A equipe 
técnica adotou custos dos serviços com data-base de jul/2019, não sendo necessário 
a aplicação de reajuste, utilizando como parâmetro, prioritariamente, o Sistema de 
Custos Rodoviários (SICRO), conforme entendimento do TCU apresentado nos 
Acórdãos do TCU nº 1884/2014 e nº 3003/2014-Plenário e obteve-se um sobrepreço 
de R$ 88.989.330,66. 
A SEMOB deve realizar uma revisão completa do  orçamento das obras civis, para 
que todos os custos dos serviços estejam detalhados com a apresentação de todas 
as composições de preços unitários que representem fidedignamente a realidade do 
mercado, utilizando como referência principal a Tabela SICRO. 
 

3.5 Data base do orçamento  

A data base do orçamento de investimentos apresentado é de 07/2019. 
Considerando o tempo decorrido da data base do orçamento até a presente data, 
mais de um ano, entende-se que o orçamento deve ser atualizado para data base 
mais recente, com a finalidade de que os preços estimados na parcela de 
investimentos representem os preços atuais de mercado. 

 

3.6 Orçamento expedito 

A SEMOB deve prestar esclarecimentos sobre o orçamento de investimento 
apresentado, haja vista que os valores estimados por km para o VLT da W3 não 
estão convergentes com os valores estimados pelos estudos técnicos e com o valor 
contratado para um objeto contratual idêntico no ano 2009. 
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4. Habilitação Técnica 

Os itens 14.5.2.1 - Projeto executivo, 14.5.2.3 - Obras de estações de passageiros, 
14.5.2.4 - Obra de arte especial e 14.5.2.8 -  Sistema de sinalização semafórica, não 
possuem relevância material, razão pela qual não deveriam constar das 
condicionantes de habilitação técnica. 

Os requisitos de participação, principalmente, os de habilitação técnica devem ser 
adaptados aos seguintes fatos: i) não serão os próprios licitantes que executarão o 
objeto do contrato, mas, sim, uma empresa a ser constituída por eles, caso vençam 
a licitação e, conforme mencionado, as concessionárias dispõem de ampla margem 
de terceirização; ii) o reduzido número de interessados, haja vista a especificidade 
do empreendimento aqui licitado e a sua complexidade. 

Entende-se que as exigências contidas nos itens 14.5.3, 14.5.2.2, 14.5.2.6 e 14.5.2.7 
não são adequadas, cabendo a SEMOB:  

a) rever esses itens levando em consideração as observações registradas 
nesta instrução pela equipe técnica, sob pena de estar restringindo a participação no 
certame de maneira desproporcional; e  

b)  apresentar justificativa técnica detalhada com os motivos que levaram a 
inclusão de cada uma dessas condicionantes, contendo maiores esclarecimentos 
sobre os questionamentos contidos nas contribuições 23 e 25  do Relatório de 
Consulta e Audiência Pública. 

5. Repartição de Riscos 

A alocação de riscos deve listar o máximo de eventos com impacto na concessão, 
considerando as capacidades e habilidades de cada parte para gerenciar cada risco.  

Nesse contexto, a SEMOB deve apresentar os estudos realizados, contendo a 
fundamentação e o registro das alternativas consideradas nos autos do processo 
administrativo para cada opção de alocação de riscos contratuais. 

Em relação ao risco de não realização da estimativa de demanda, é necessário 
esclarecer os parâmetros a serem utilizados no cálculo das faixas de variação 
previstas no item 27.3.3 da Minuta de Contrato, em especial: 

- quanto ao subitem 27.3.3.2, esclarecer se o percentual de 50% incide sobre o total 
da variação ou sobre o que exceder 7,5%; 

- no caso de variações superiores a 12,5%, esclarecer se o Poder Concedente arca 
com o que exceder 7,5% ou com toda a variação; 

Conforme já destacado, caso sejam mantidas na PPP as Fases 2 e 3, as disposições 
editalícias deverão ser ajustadas de modo a prever, na repartição de riscos, se a 
Concessionária fará jus ou não a alguma compensação em caso da não-realização 
dessas Fases, posto que são discricionárias para a Administração.   

A previsão do subitem 27.3.11, no sentido de que o risco de demanda é todo do 
Poder Concedente enquanto não houver o seccionamento das linhas de ônibus que 
trafegam pela W3, reforça a necessidade de que a SEMOB estime o impacto na 
concessão de atrasos na reforma do TAS e na construção do TAN e, se for o caso, 
condicione o início de operação do VLT à conclusão das obras nos Terminais.  
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Ademais, o item 27.3.11 deverá ser ajustado para excluir a exceção consignada em 
relação às linhas semiurbanas do Entorno, uma vez que, devido ao estabelecimento 
de Convênio com a ANTT, o GDF recebeu poderes para integrar o transporte 
semiurbano com os sistemas de transporte locais e do DF. 

6. Modelagem Econômico-Financeira 

6.1 Receitas 

A premissa de receita adotada utilizou como base o valor da tarifa de ônibus 
praticada na data-base do estudo (R$ 3,50, em julho de 2019) para todo o período 
de concessão.  

É preciso que a SEMOB esclareça como será realizada a repartição tarifária entre a 
concessionária do VLT e o fundo/conta destinado ao pagamento da tarifa técnica das 
concessionárias de ônibus/metrô, no tocante aos passageiros integrados. Em 
específico, é preciso esclarecer se ao VLT será repassado um valor de:  

- 50% da tarifa do próprio VLT; ou 
- 50% da tarifa das linhas de ligação curta; ou 
- 50% da tarifa da linha da origem (parte de ligação curta e parte de ligação longa); 
ou 
- R$ 1,75, ajustado anualmente pela inflação; ou 
- outro critério. 
 
Em se tratando do terceiro caso – destinação ao VLT de 50% do valor da passagem 
paga na origem, a SEMOB deverá ajustar a modelagem econômico-financeira, 
conforme os diferentes valores das passagens e percentuais estimados de 
passageiros integrados oriundos de cada tipo de linha. 
 
Com o recente estabelecimento de Convênio com a ANTT, o GDF recebeu poderes 
para integrar o transporte semiurbano com os sistemas de transporte locais e do DF. 
Assim, é preciso que a SEMOB confirme como se dará a repartição tarifária entre as 
linhas de ônibus semiurbanas que serão seccionadas e a concessionária do VLT, 
ajustando, se for o caso, a tarifa média ponderada do VLT na modelagem 
econômico-financeira desta PPP. 

Em relação às estimativas da demanda de passageiros para o VLT constantes do 
Estudo de Demanda, é preciso que a SEMOB apresente as informações geradas 
pelo software EMME (relatórios, gráficos, mapas ou arquivos) que permitam 
examinar a aderência das variáveis inseridas no modelo. 

O Consórcio informou que as receitas acessórias dos projetos de VLT no Brasil 
correspondem a cerca de 3% da receita total. Foi adotado como premissa, todavia, 
o percentual de 0,1%.  A jurisdicionada deve esclarecer a origem, fonte e período 
de apuração dos dados citados como referência para o setor, e adotar esse 
parâmetro como base para o processo de modelagem. 

Considerando a possibilidade de as Fases 2 e 3 não virem a ser implementadas, 
recomenda-se que seja feita mais uma versão da Modelagem Financeira 
considerando apenas a Fase 1, já com a demanda das estações próximas ao TAS 
incorporada (conforme §§114 e 121) a fim de se obter o valor de contraprestação 
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adequado para manutenção da mesma TIR nessa hipótese.  

Sugere-se ainda que a SEMOB avalie considerar essa hipótese (realização apenas 
da Fase 1) para fins de julgamento das propostas, disciplinando a forma de recálculo 
da contraprestação em caso de implementação da Fase 2 (revisão da 
contraprestação com manutenção da TIR da proposta vencedora em caso de 
confirmada a Fase 2). 

Ainda que se opte por manter a oferta de propostas envolvendo a contraprestação 
vinculada à Fase 2, o Edital deverá disciplinar a forma de recálculo da 
contraprestação 1 em caso de não implementação da Fase 2 (por exemplo, 
manutenção da TIR).   

De qualquer forma, ainda que mantidas as Fases 2 e 3 no escopo da PPP, a 
contraprestação associada à Fase 3 deverá ser excluída, uma vez que tal fase 
constitui execução de obra de urbanização, e não prestação de serviço.  

Quanto ao pagamento dos Aportes, questiona-se à SEMOB se a concessionária 
receberá o valor integral do aporte, conforme definido em contrato, ou se será exigida 
da concessionária comprovação dos custos incorridos para fins de recebimento dos 
aportes.  

Nesse sentido, cabe à SEMOB esclarecer se a previsão do item 27.2.4 da Minuta 
Contratual, ao atribuir à Concessionária os riscos de variações de custos, pretendeu, 
em caso de custos efetivos menores que os orçados, permitir a apropriação desses 
pela Concessionária. 

6.2 Custos e Despesas 

A SEMOB deve apresentar os cálculos que fundamentaram a projeção de 232.000 
km rodados/mês (Fases 1 e 2), valor que serve de base para estimativa dos custos 
e despesas da concessão. 

É preciso que a SEMOB explicite as fontes/referências das médias alegadas dos 
custos/km referentes às despesas operacionais, despesas com manutenção e 
“outras despesas”.  

6.3 WACC 

A tabela seguinte sintetiza o apontado por esta unidade técnica. 

Taxa Livre de 
Risco 

Consideramos excessivo o prazo de 10 anos considerado no cálculo da média. 
Recomendamos a utilização do período de 2 anos.  

PRM  

Entendemos que o prazo de 10 anos considerado para a obtenção da média dos 
retornos do índice S&P 500 e dos T-Bonds é curto, especialmente tendo em vista 
a forte volatilidade observada no mercado acionário. 

Recomenda-se a utilização do período indicado pelo professor Aswath 
Damodaran (1928 a 2019), considerando o período mais longo disponível. 

Risco-país 
Julgamos excessivo o prazo de 10 anos considerado no cálculo da média. 
Recomendamos a utilização do período de 2 anos. 

Prêmio de 
Tamanho 

A inclusão de um prêmio pelo porte da empresa é bastante controversa dentro 
das finanças corporativas, especialmente quando se trata da exploração de 
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serviços públicos com características bastante distintas dos empreendimentos 
privados.  

Recomenda-se a exclusão dessa variável, seguindo o entendimento dos 
principais órgãos públicos gestores e fiscalizadores. 

Prêmio de 
Liquidez 

É controversa na literatura a inclusão de um prêmio de liquidez.  

Novamente, ressalta-se que a abordagem requerer uma interpretação distinta, 
uma vez que se trata de uma parceria entre o setor público e o setor privado.  

Recomenda-se a exclusão da variável, seguindo o entendimento dos principais 
órgãos públicos gestores e fiscalizadores. 

Custo da 
dívida 

Não foi explicitada a composição de empréstimos considerada no estudo. A 
SEMOB deve apresentar os valores e fontes das taxas de curto e longo prazo 
consideradas no valor final de 9,5% a.a. 

Estrutura de 
capital 

O estudo assumiu estruturas de capital diferentes em diferentes momentos: 50/40 
(razão Equity/Debt) no cálculo do Beta, e 66/40 no cálculo final do WACC.  

É necessário assumir uma única estrutura de capital para todo o estudo, e a soma 
do capital próprio com o capital de terceiros deve integralizar o capital investido 
(D+E=100).  

Ajuste e atualização da Modelagem Econômico-Financeira: Considerando os 
apontamentos do quadro acima e a defasagem de tempo entre a data-base da 
Modelagem Econômico-Financeira e o momento atual, entende-se necessário que a 
SEMOB ajuste e atualize a projeção das variáveis constantes do WACC, de modo a 
conferir maior precisão ao modelo, procedendo ao recálculo das contraprestações 
para as Fases 1 e 2 (em caso de manutenção da Fase 2 na PPP) ou ao recálculo da 
contraprestação referente somente à implantação do VLT na Av. W3 (Fase 1), tendo 
em conta as sugestões desta Informação.   

Apresentação da Proposta Econômica: Quanto à apresentação da Proposta 
Econômica, essa deverá considerar a data-base da Modelagem Econômico-
Financeira atualizada. 

Ainda sobre a apresentação da Proposta Econômica, a SEMOB deve esclarecer 
quais seriam os preços unitários a constar da “Planilha da Contraprestação 
Pecuniária Proposta”, ou seja, se cada licitante deverá apresentar sua Modelagem 
Financeira completa, com as próprias estimativas de despesas e WACC. Ainda, cabe 
à SEMOB esclarecer se a planilha adequada ao lance vencedor servirá de base para 
cálculo de eventual reequilíbrio econômico-financeiro.  

6.4 Remuneração Variável e Indicadores de Desempenho 

A SEMOB deve proceder à correção das seguintes inconsistências identificadas, 
conforme detalhamento exposto nos §§ 499 a 512:  

a) incompatibilidade conceitual entre a Minuta de Edital, a Minuta de 
Contrato e o Anexo XVII – Quadro de Indicadores de Desempenho; e  

b) incoerência da fórmula do Coeficiente Operacional Mensal – COM 
apresentada no Anexo XVII – Quadro de Indicadores de Desempenho. 

Nesse sentido, aponta-se que: 

- o Anexo VII não aponta qual a relação existente entre o QIDt, citado nas minutas 
de edital e contrato, e o coeficiente COM, definido no citado Anexo. 
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- O Edital prevê que até 66% do somatório de receitas tarifárias e contraprestações 
deverá ser afetado pelo índice QIDt, de periodicidade mensal, resultante do Quadro 
de Indicadores de Desempenho, porém o Anexo XVII não define tal índice. 

- O Anexo XVII apresenta o coeficiente COM, não citado no Edital, apresentando 
uma fórmula de cálculo segundo a qual o COM impactará, até o limite de 5% (cinco 
por cento), a parcela de Contraprestação da parte OPEX. O documento não 
apresenta, contudo, a definição do conceito dessa nova parcela.  

- O indicador MKBO não apresenta limite superior igual a um, sendo necessário 
ajustar ou a definição do indicador ou a fórmula do COM, de forma a que, no 
atingimento da meta, a concessionária faça jus à totalidade das receitas tarifárias;    

A fórmula do Indicador Intervalo Médio Real entre VLTs nos Picos - IMR leva em 
conta somente a frequência dos Trens no horário de pico. Contudo, o Anexo não 
define o horário considerado, devendo a SEMOB proceder à inclusão dessa 
informação.  

Ademais, deve a SEMOB: 

a) ajustar a fórmula do Intervalo Médio Real Entre Veículos nos Picos (IMR) para 
estabelecer, por exemplo, uma média ponderada entre o IMR na hora-pico e o IMR 
nos demais horários, a fim de incentivar a concessionária a ofertar Trens com 
frequência compatível com a demanda em todos os horários de funcionamento; 

b) criar um Indicador que meça a qualidade das instalações das Estações, a fim de 
incentivar a concessionária a manter a adequada manutenção dos locais de espera 
pelos veículos. 

7. Conclusão 

520. Os estudos e documentos preliminares à licitação devem buscar 
evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução dentre as possíveis, de 
modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Na 
análise empreendida, evidenciaram-se de maneira clara e consistente uma série de 
impropriedades no edital, cujas causas, em verdade, remontam às falhas no 
planejamento da licitação.  

521. As falhas estão, assim, relacionadas à escolha da alternativa para 
solucionar o problema identificado no transporte público coletivo da W3, visto que a 
SEMOB não logrou êxito em defender a forma de contratação adotada, devido à 
ausência de um completo estudo de viabilidade, não comprovando a maior 
economicidade e eficiência da solução adotada, que pode não ser a mais vantajosa. 

522. Além disso, foram observadas fragilidades, lacunas e incongruências 
na documentação. Os principais entraves à execução do projeto referem-se a: 

 Ausência dos Estudos Técnicos que fundamentem a escolha do modal VLT;  

 Incerteza sobre a conveniência da execução das Fases 2 e 3;  

 Falhas no anteprojeto de engenharia e no orçamento dos investimentos a 
serem realizados;  
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 Indefinições acerca da construção/reforma de obras complementares e 
fundamentais para operação do sistema, como o TAS e TAN;  

 Inconsistências nos documentos que tratam dos indicadores de desempenho;  

 Incorreção no cálculo do WACC, especialmente no que diz respeito à 
apuração do Prêmio de Risco de Mercado;  

 Imprecisão na alocação de riscos.  

523. Conclui-se, ante o exposto, que o projeto apresentado demanda ainda 
diversas ações da SEMOB, conforme as análises realizadas nesta instrução, 
necessárias à regularização do certame,  resultando em óbices que, no momento, 
impedem a continuidade do processo de contratação. 

 

 

À superior consideração. 

Brasília, 05 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Carlos Alberto Leite Coutinho Filho 
ACE – Mat. 624-6 

Juarez Cavalcante da Costa 
ACE – Mat. 1320-0 

Yasmin Carla Marchioro Silvério 
ACE – Mat. 1451-3 

Marcelo Rebelo Athayde 
ACE – Mat. 1607-8 

Silvia Lima Damasceno 
ACE – Mat. 1523-3 
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