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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Assessoria Especial de Parcerias
Brasília-DF, 26 de outubro de 2020

Relatório SEI-GDF n.º 2/2020 - SEMOB/GAB/AESP

RELATÓRIO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS
VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS

OBJETO: Concessão patrocinada do Sistema Integrado VLT-W3, compreendendo a implantação do sistema do transporte VLT no Plano Piloto de Brasília, ligando o
TAS-Terminal Asa Sul ao TAN Terminal Asa Norte, passando pela via W3, e sua extensão até o Aeroporto JK, contemplando obras civis e sistemas operacionais; o
fornecimento dos sistemas e dos veículos; a prestação dos serviços públicos de transporte urbano cole vo por VLT; e conservação, operação e manutenção da via
permanente, estações, sistemas e veículos; a implantação de sistema de circulação complementar para bicicletas e pedestres, entre as quadras 600 e 900.

OUTUBRO / 2020

1.

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB está conduzindo o processo de estruturação de projeto referente à implementação de
Veículo Leve Sobre Trilhos -VLT, conforme objeto descrito acima.
Tendo em vista que se pretende viabilizar o empreendimento em questão por meio de Parceria Público-Privada (PPP), e que o projeto está sendo estruturado por
meio de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse SEMOB nº 01/2019, publicado no Diário Oﬁcial do
Distrito Federal - DODF em 23 de janeiro de 2019), fez-se necessária a realização de Consulta e Audiência Públicas em atendimento ao inciso VI e § 3º do art. 10 da Lei
Distrital nº 3.792, de 2 de fevereiro de 2006 e ao art. 23 do Decreto nº 39.613, de 3 de janeiro de 2019.
O procedimento de Consulta e Audiências Públicas foi regido pelos seguintes disposi vos:
Aviso de Consulta e Audiência Públicas, publicado no DODF em 12 de março de 2020, que abriu o prazo para contribuições por meio da Consulta Pública a
par r desta data indo até 13 de abril de 2020 e previa a realização de Audiência Pública em 27 de março de 2020.
Comunicado Relevante, publicado no DODF em 25 de março de 2020, que alterou a data da Audiência Pública para 14 de abril de 2020 e estendeu o prazo de
contribuições por meio da Consulta Pública até 30 de abril de 2020.
Comunicado Relevante, publicado no DODF em 30 de abril de 2020, que estendeu o prazo de contribuições por meio da Consulta Pública até 20 de maio de
2020.
Coube a esta Assessoria Especial de Parcerias, conforme o art. 14 do Aviso de Consulta e Audiências públicas, elaborar o presente Relatório, que possui a seguinte
itemização:
1. INTRODUÇÃO
2. ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES
3. ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA
4. CONSOLIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E RESPECTIVAS RESPOSTAS
5. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS
O conteúdo correspondente aos incisos I e III do art. 14 do Aviso de Consulta e Audiências públicas constam do item 4, enquanto que o conteúdo correspondente ao
inciso II consta do item 3 deste Relatório.
2.

ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES

Foram objeto de análise as seguintes contribuições:
Recebidas no âmbito da Consulta Pública. Todas elas foram encaminhadas por mensagem eletrônica para o endereço consultavlt@semob.df.gov.br (um único
interessado protocolou ﬁsicamente um conjunto de perguntas, mas enviou o mesmo conjunto de perguntas por mensagem eletrônica). Neste caso, para efeito
de organização, além da iden ﬁcação nominal, a cada interessado será atribuído um código numérico sequencial, de acordo com a ordem alfabé ca, seguido
da letra "e" (e-mail).
Recebidas no âmbito da Audiência Pública, na forma estabelecida no item 5 do Comunicado Relevante publicado em 25 de março de 2020. Neste caso, para
efeito de organização, além da iden ﬁcação nominal, a cada interessado será atribuído um código numérico sequencial, de acordo com a ordem alfabé ca,
seguido da letra "w" (WhatsApp).
Recebidas via Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (OUV-DF; Protocolo Re-074968/2020), registradas no processo SEI-GDF 00090.00010546/2020-03. Neste
caso, para efeito de organização, ao conjunto de contribuições foi atribuído o código 1, seguido da letra "o" (Ouvidoria).
O quadro abaixo sinte za as contribuições recebidas:
CÓD

INTERESSADO

1e

Agenor Marinho Contente Filho - CAF Brasil

Nº CONTRIB. RESPOSTAS Nº
115

1 a 115

2e

Alex Wang

3

116 a 118
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3e

Alexander Chromy

11

119 a 129

4e

Allan Araújo

2

130 a 131

5e

Anísio Silva - Viação Pioneira

62

132 a 193

6e

Daniel Park e Edyval Campanelli - Hyundai Rotem Brasil

5

194 a 198

7e

Dênio Augusto de Oliveira Moura - Rede Urbanidade

48

199 a 246

8e

Denise Vargas

1

247

9e

Edward Carvalho

1

248

10e

Eric Farce e - Alstom

70

249 a 318

11e

Fabiano Ferreira

1

319

12e

Fábio de Carvalho Macedo

4

320 a 323

13e

Francisco Pereira silva - Acciona

10

324 a 333

14e

Francisco Sant'Anna - AMAC - Park Way

4

334 a 337

15e

Isaías

1

338

16e

José Daldegan - Conselho Comunitário da Asa Sul - CCAS

13

339 a 351

17e

Laís Mar ns e Rogério Antônio da Silva

6

352 a 357

18e

Lamarck Sobreira - CRCC

1

358

19e

Marcos Mandarim de Sousa - Mobilize Brasil

1

359

20e

Maria Rosa Ravelli Abreu - CCAS e CCAN

8

360 a 367

21e

Rezier Possidente - Siemens Mobility

43

368 a 410

22e

Sérgio Bueno da Fonseca - Conselho Comunitário da Asa Norte

20

411 a 430

23e

Thiago Aﬀonso Meira - Logit

1

431

24e

Tiago Augusto Alves - CCR

98

432 a 529

25e

Wesley Ferro Nogueira - Ins tuto MDT

27

530 a 556

26e

Zhu Xingyi - Engenheira Civil

4

557 a 560

1o

OUV-DF - Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal

4

561 a 564

1w

Alan Meireles

1

565

2w

Anisio

3

566 a 568

3w

Bruno Ávila - Arquiteto

2

569 a 570

4w

Carlos Bomtempo

1

571

5w

Carlos Cezar - 715 Sul

3

572 a 574

6w

Conselho Comunitário da Asa Sul - CCAS

4

575 a 578

7w

Dênio Augusto

1

579

8w

Edinailton Silva Rodrigues - Especialista em Regulação da ANTT

1

580

9w

Erico

1

581

10w

Fabio Campanelli

1

582

11w

Fábio Carvalho de Macedo

4

583 a 586

12w

Fábio Labadeça - São Paulo

1

587

13w

George da Guia - Arquiteto e Urbanista

4

588 a 591

14w

Hugo Leonardo - Sindmetro

1

592

15w José Américo Santos, membro CCAS e morador quadras 700 Sul

1

593

16w

José Orbino - São Paulo

1

594

17w

Júnior - Minas Gerais

5

595 a 599

18w

Kalil - Santa Maria

1

600

19w

Mauricio Moreira

1

601

20w

Rafael, Professor da Secretaria de Educação

1

602

21w

Rezier Possidente

1

603

22w

Rogério Antônio da Silva

1

604

23w

Sem iden ﬁcação

1

605

24w

Sergio Lombardi - Consultor

1

606

25w

Sylvio Roberto Pereira Barbosa

1

607

26w

Uirá Lourenço

3

608 a 610

27w

Wesley Ferro Nogueira - Ins tuto MDT

1

611

Com relação ao item 4 deste Relatório , observa-se o seguinte:
As contribuições são apresentadas conforme a sequência exibida no quadro acima. Optou-se por organizar pela ordem alfabé ca e não pela sequência
cronológica de recebimento para facilitar a consulta.
O nome dos interessados é apresentado da forma como estes se iden ﬁcaram.
As contribuições foram transcritas, da forma como foram encaminhadas, sem alterações no texto mesmo em caso de erros ortográﬁcos. Apenas os aspectos de
formatação (fonte, espaçamento, negrito, etc.) foram alterados de forma a uniformizar o padrão do Relatório.
Foram consideradas as contribuições enviadas no corpo do e-mail e aquelas enviadas como anexo (âmbito consulta pública), Para as encaminhadas por
WhatsApp, foram consideradas as mensagens na forma de texto e de áudio.
Anexos complementares encaminhados por e-mail, que não cons tuem a pergunta ou contribuição em si, mas que foram enviados para auxiliar na análise, nem
sempre foram reproduzidos neste relatório. Tais anexos,juntamente com a divulgação deste Relatório no site da SEMOB, serão divulgados a parte, sendo
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iden ﬁcados pelo número da resposta correspondente constante do item 4.
A numeração das contribuições seguiu sequência separada para cada interessado, mantendo-se a analogia com o material encaminhado de forma a facilitar a
consulta pelo próprio interessado.
Já as respostas foram numeradas (quarta coluna do quadro acima) em sequência única para, caso necessário, se poder fazer referência a uma contribuição
especíﬁca de forma simples, sem precisar citar o interessado que a enviou.
As respostas escritas para as contribuições ocorridas no âmbito da Audiência Pública não cons tuem degravação da resposta dada durante o evento, e sim o
posicionamento resumido da SEMOB em relação à contribuição em questão. Juntamente com a numeração dessas respostas consta o momento (hora, minuto e
segundo) em que a contribuição ocorreu no vídeo que registrou a Audiência Pública. Tal vídeo encontra-se disponível (maiores detalhes no item 3 deste
Relatório) e qualquer interessado poderá veriﬁcar que não há conﬂitos entre as respostas escritas e aquelas que foram dadas durante o evento.
As contribuições enviadas no âmbito da Audiência Pública para as quais não houve tempo de serem apreciadas durante o evento, também foram consolidadas
e respondidas no item 4.
Juntamente ao número que iden ﬁca cada resposta é apresentado um dos seguintes códigos que classiﬁca a decisão tomada para a sequência da estruturação
do empreendimento:
ES: esclarecimento ao interessado, na maioria dos casos sobre aspectos gerais envolvendo o projeto ou dúvidas decorrentes da análise dos documentos
disponibilizados no processo de Consulta e Audiência Públicas (estudos de viabilidade, minutas de contrato edital e anexos, planilha do modelo
econômico-ﬁnanceiro);
EM: entendimento man do, ou seja contribuição não acatada;
AJ: ajustes nos documentos disponibilizados, ou seja contribuições acatadas ou acatadas parcialmente;
VE: vinculação das especiﬁcações técnicas. Trata-se do po de contribuição que foi mais recorrente neste processo de Consulta e Audiências Públicas e
refere-se a dúvidas quanto à obrigatoriedade de que as especiﬁcações técnicas constantes dos anexos do contrato tenham que ser seguidas pela futura
concessionária ou solicitações para alteração dessas especiﬁcações técnicas. Optou-se por dar um tratamento genérico a essa questão, como se pode
veriﬁcar nas respostas dadas. Em suma, na nova versão dos documentos que será disponibilizada após a aprovação deste Relatório, cada um dos anexos
conterá um texto que deﬁnirá quais especiﬁcações serão vinculantes, sendo que boa parte delas será tratada apenas como referencial, o que conferirá
muito mais ﬂexibilidade para os potenciais interessados em par cipar da licitação.
OU: outros pos de contribuição para as quais não cabe nenhuma decisão no âmbito deste processo de Consulta e Audiência Públicas. Na maioria dos
casos, relacionadas a assuntos fora do escopo da discussão, temas que podem ser tratados no âmbito de outras ações da SEMOB ou do Governo do
Distrito Federal, material técnico complementar que não contém nenhuma solicitação ou sugestão inclusa.
Os critérios para classiﬁcação da decisão tomada para a sequência da estruturação do empreendimento são mostrados no quadro a seguir:
Decisão
(código)

Tipo de
Contribuição

Teor da
Resposta

Alteração nos
documentos *

ES

Sugestão ou dúvida
Solicitação de esclarecimento

Esclarecimento

NÃO

EM

Solicitação de alteração dos documentos*
Apontamento de supostos erros ou inconsistências

Esclarecimento
Argumento contrário

NÃO

AJ

Solicitação de alteração dos documentos*
Apontamento de supostos erros ou inconsistências

Acatamento
Acatamento parcial

SIM

VE

Dúvida quanto à vinculação das especiﬁcações técnicas
Solicitação para alteração das especiﬁcações técnicas

Genérica, conforme observado acima**

SIM

OU

Solicitações genéricas ou fora do escopo
Material técnico sem solicitação ou sugestão inclusa

Não considerada
Possibilidade da análise no âmbito de outras ações

NÃO

* Documentos disponibilizados para a Consulta e Audiências Públicas (estudos de viabilidade, minutas de edital, contrato e anexos correspondentes, planilha do
modelo econômico-ﬁnanceiro)
** Neste caso os interessados deverão consultar os anexos correspondentes às especiﬁcações técnicas. Neles constará texto esclarecendo quais especiﬁcações são
vinculantes e quais são referenciais.
3.

ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA

A Audiência Pública ocorreu de forma online no dia 14 de abril de 2020, com início às 10 horas e teve duração aproximada de 2 horas e 15 minutos.
Para conduzir a sessão foram designados pelo Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Despacho SEI 38437172 no processo
00090.00005457/2020-37) os seguintes servidores:
Presidente da Mesa: Luiz Felipe Cardoso de Carvalho (Secretário Execu vo de Mobilidade)
Equipe de Apoio Técnico: Henrique Oliveira Mendes (Chefe da Assessoria Especial de Parcerias); Antonio M. Espósito Neto (Assessor Especial); Bruna Pinheiro
de Melo (Assessora Especial)
A sessão foi conduzida a par r de sala de reuniões da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, localizada no 15º andar do Anexo do
Palácio do Buri , Zona Cívico Administra va, Brasília/DF.
O evento foi transmi do ao vivo pelo canal da SEMOB no Youtube e recebeu contribuições por meio de WhatsApp na forma de texto e áudio.
O vídeo com o registro integral do evento encontra-se disponível e pode ser acessado por qualquer interessado através do link h ps://youtu.be/vQJ0sdUQAkg
O evento transcorreu da seguinte forma (entre parênteses os tempos no formato h:mm:ss registrados no vídeo gravado do início e ﬁnal de cada etapa):
Abertura da sessão pelo Secretário Execu vo Luiz Felipe Cardoso de Carvalho (0:00:00 - 0:05:17)
Apresentação do projeto efetuada pelo Assessor Especial Antonio M. Espósito Neto (0:05:17 - 1:04:37)
Par cipação social, com a leitura das contribuições e respostas pelos integrantes da mesa (1:04:37 - 2:13:40)
Encerramento da sessão pelo Secretário Execu vo Luiz Felipe Cardoso de Carvalho (2:13:40 - 2:15:37)
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A sessão transcorreu normalmente sem interrupções e ao todo foram recebidas 47 contribuições de um total de 27 interessados.
Das 47 contribuições recebidas, 35 foram respondidas durante a Audiência Pública. As outras 15 não foram respondidas durante o evento porque foi excedido o
tempo previsto de duração da sessão.
Entre os 27 interessados, 17 veram todas as suas contribuições respondidas durante o evento, 1 teve parte das contribuições respondidas e 9 não veram suas
contribuições respondidas durante o evento porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão
Todas as contribuições não respondidas durante a Audiência Pública são respondidas no item 4 do presente Relatório. Aquelas que foram respondidas durante a
Audiência Pública também constam do item 4 do presente Relatório, contendo resposta resumida e a indicação do tempo no formato h:mm:ss registrado no vídeo
gravado em que a contribuição foi lida.
4.

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E RESPECTIVAS RESPOSTAS

CONSULTA PÚBLICA (contribuições recebidas entre 12 de março e 20 de maio de 2020)

Nº: 1e
NOME DO INTERESSADO: Agenor Marinho Contente Filho – CAF Brasil

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 - 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 permi r 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 par r da emissão da DECLARAÇÃO DE INÍCIO da respec va 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 es pulado no item 8.3 gera dúvidas de interpretação em relação aos prazos es pulados no item 8.5. Isso ﬁcará esclarecido com a nova redação que
será apresentada na versão ajustada da minuta do contrato.

CONTRIBUIÇÃO 2
2 - Minuta de Contrato 17.2
17.2. A parcela variável será reajustada por meio da aplicação da seguinte fórmula paramétrica:
IRPV = PV X (15% X (IEEI - IEE0)/(IEE0) + 50% X (IMOI - IMO0)/(IMO0) + 35% X (IGPMI - IGPM0)/(IGPM0))
Assume-se que custos variáveis são 15% de eletricidade, 50% de condutores e o resto 35%. Como esses custos dependem do projeto do trem e do sistema de tração,
e do plano de Operação, essa estrutura de atualização da parcela variável pode não estar alinhada com os custos variáveis incorridos pela Concessionária. Solicitar
alterar essa estrutura para que a Concessionária proponha as porcentagens.
RESPOSTA 2 (EM)
Os percentuais correspondem aos custos es mados da operação do sistema. São valores médios calculados para o po de equipamento proposto para o VLT de
Brasília. Considera-se correto manter esses percentuais.

CONTRIBUIÇÃO 3
3 - Minuta de Contrato 27.2.16
27.2.16. Danos ambientais que vierem a ser causados no âmbito da operação, conservação e manutenção do SI-VLT-W3.
Apenas aqueles que sejam atribuíveis à ação da Concessionária no âmbito da operação, conservação e manutenção do SI-VLT-W3.
RESPOSTA 3 (ES)

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_sistema…

4/192

29/10/2020

SEI/GDF - 49637744 - Relatório

Todos os danos ambientais causados em decorrência da implantação e operação da Concessão são atribuídos à concessionária. Os decorrentes de fatos anteriores à
data de eﬁcácia do contrato são atribuídos à responsabilidade do Poder Concedente.

CONTRIBUIÇÃO 4
4 - Minuta de Contrato 27.3.4
27.3.4. Manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a prestação dos serviços relacionados à CONCESSÃO, quando tais eventos excederem os
períodos estabelecidos na subcláusula 27.2.1, hipótese na qual a responsabilidade do Poder Concedente se resume ao período excedente aos referidos prazos da
aludida subcláusula;
Que o Poder Concedente assuma todo o risco sobre todas as manifestações sociais e/ou públicas, independente dos períodos, com exceção daquelas causadas por
pessoal próprio da Concessionária.
RESPOSTA 4 (AJ)
Os prazos estabelecidos no item 27.2.17 (referência correta) tem a lógica de que a concessionária tem a capacidade de gerenciar eventos de curta duração e também
incen var a contratação de seguros para eventos que sejam objeto de cobertura. No entanto, de forma a não penalizar excessivamente a CONCESSIONÁRIA, os
eventos mencionados nos itens 27.2.17 e 27.2.18 serão considerados de forma cumula va no que diz respeito ao prazo máximo a ser suportado pelo ente privado. A
redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 5
5 - Minuta de Contrato 36.2
36.2. A reversão será gratuita e automá ca, com os bens em perfeitas condições de operacionalidade, u lização e manutenção, de forma que permitam a plena
con nuidade dos serviços, sem prejuízo do desgaste normal resultante de seu uso, e deverão estar livres de quaisquer ônus ou encargos.
Deve ser esclarecido por quanto tempo deve-se garan r as perfeitas condições de operacionalidade, u lização e manutenção de cada sistema sob o escopo da
Concessão (Garan a dos a vos rever dos).
RESPOSTA 5 (ES)
Os bens devem ser entregues em perfeitas condições operacionais. Os prazos de durabilidade constam nos Anexos do Contrato.
Caso seja necessária, a aquisição de novos bens nos úl mos 5 (cinco) anos do contrato, esses devem ser autorizados pelo Poder Concedente, para ﬁns de eventual
indenização

CONTRIBUIÇÃO 6
6 - Minuta de Contrato 36.4
36.4. Em período não inferior a 3 (três) anos contados da data estabelecida para a ex nção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA procederão
à inspeção dos bens integrantes da CONCESSÃO.
36.4.1. A Comissão elaborará Relatório de Vistoria Final deﬁnindo os parâmetros que nortearão a devolução da CONCESSÃO.
Esta inspeção deve ser feita antes da ex nção da Concessão, já que, ao terminar a Concessão, a Concessionária não pode mais garan r o bom uso e estado de todos
os a vos; portanto, não pode ser responsável por eles.
Esclarecer quem faz parte dessa Comissão e como são escolhidos os que a compõem. Incluir que deveria ser um terceiro obje vo e independente do Poder
Concedente e da Concessionária.
Esclarecer quem é responsável e quem assume os custos dessa Comissão e da inspeção dos a vos.
RESPOSTA 6 (AJ)
A redação do disposi vo será alterada para deixar claro que o período não inferior a 3 anos não será “contado da data”, mas sim “antes da” data estabelecida para a
ex nção. Desse modo, ﬁca claro que o período é anterior.
A Comissão será formada por integrantes do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA, e poderá contar com o apoio da CERTIFICADORA, tratada na Cláusula 30 da
minuta de contrato, cujos custos já estão previstos. As partes deverão realizar todos os procedimentos de comum acordo, caso contrário, poderão u lizar-se do
mecanismo de solução de controvérsias, detalhado na cláusula 40. A redação será ajustada para deixar claro esses entendimentos.

CONTRIBUIÇÃO 7
7 - Minuta de Contrato 36.5
36.5. O PODER CONCEDENTE procederá à vistoria dos bens a serem rever dos, da qual par cipará a CONCESSIONÁRIA, para veriﬁcar seu estado de conservação e
manutenção, lavrando-se, no prazo de até 2 (dois) meses de antecedência contados da data de ex nção da CONCESSÃO, o TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUÇÃO DO SIVLT-W3.
Incluir que deveria ser um terceiro obje vo e independente do Poder Concedente e da Concessionária a realizar a inspeção, deixando claro como esse terceiro seria
escolhido.
Esclarecer quem assume os custos dessa inspeção dos a vos.
RESPOSTA 7 (AJ)
O PODER CONCEDENTE procederá a vistoria com o apoio da CERTIFICADORA, tratada na Cláusula 30 da minuta de contrato, cujos custos já estão previstos. Caso a
CONCESSIONÁRIA não concorde com o resultado da vistoria realizada, as partes poderão u lizar-se do mecanismo de solução de controvérsias, detalhado na cláusula
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40. A redação será ajustada para deixar claro esse entendimento.

CONTRIBUIÇÃO 8
8 - Minuta de Contrato 27.3.3.1. , ANEXO XVI_VLT_Estudo_demanda
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 repar da 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..
O risco sobre a demanda deve ser absorbido pelo Poder Concedente; portanto, qualquer diminuição dessa demanda com relação ao já incluído no Estudo de
Demanda, deverá ser compensada pelo Poder Concedente, com base nos seguintes mo vos:
1-Levando em conta a correlação pra camente linear entre o crescimento econômico e a mobilidade, entendemos que deve-se considerar o estudo de demanda
como obsoleto devido à crise mundial provocada pela pandemia do COVID-19. Devendo-se manter o estudo de demanda tal como se mostra, quase 49% dos
deslocamentos no transporte cole vo são por trabalho. Isso implicará que, por não serem atendidas as previsões de população a va nos anos futuros, a demanda
sofrerá um importante declínio.
2-A falta de poder de decisão da Concessionária sobre a polí ca tarifária.
3- Os 90% da demanda provém de viagens no sistema integrado, combinado com outros meios de transporte, devendo-se observar o seguinte:
-É um valor o mista, já que, em nossa experiência, o usuário prioriza os deslocamentos em uma etapa só.
-Prova de que o valor agregado dessa infraestrutura depende totalmente da perfeita combinação com outros meios de transporte, externos à Concessionária e,
portanto, totalmente fora do controle da mesma.
4-A competência ao longo de parte do traçado por discorrer de maneira paralela ao metrô.
RESPOSTA 8 (EM)
A pandemia cons tui situação a pica cujos efeitos no sistema de transporte deverão cessar após o ﬁm do problema.
O estudo de demanda está foi baseado em pesquisas recentes, sendo que os 90% de demanda é o valor real observado no STPC, conforme mostrado no Caderno 2 –
Estudo de Demanda.
O PDTU e o PDTT, consolidados para a área de abrangência do estudo no Caderno 2 – Estudo de Demanda mostram que o Metrô no Eixo Rodoviário e o VLT na via
W3, apesar de paralelos, são sistemas com obje vos e atendimento a demanda diferentes.
A polí ca setorial, incluindo as questões tarifária, é uma prerroga va do Poder Público
Por se tratar de uma parceria público-privada, esse risco deve ser par lhado. Observa-se que a CONCESSIONÁRIA, de acordo com a regra proposta, deverá arcar
integralmente apenas com a variação de 7,5%, para mais ou para menos, da demanda. Variações entre 7,5% e 12,5% serão compar lhadas e, superiores a 12,5%,
cons tuirão risco do PODER CONCEDENTE.

CONTRIBUIÇÃO 9
9 - ANEXO XVI_VLT_Estudo_demanda , apartado 4
Fornecer a demanda ano a no ou, em sua ausência, um índice de atualização anual.
RESPOSTA 9 (ES)
Os dados de demanda, ano a ano, estão apresentados no Anexo XVI – Estudo de Demanda.

CONTRIBUIÇÃO 10
10 - ANEXO VIII_VLT_diretrizes operação
ANEXO IX_VLT_Diretrizes_manutenção-geral
A seção2.2.2. Linhas de Serviços do ANEXO VIII_VLT_diretrizes operação, estabelece 31 trens em circulação no horário de pico para o cenário 1.
A seção 1 do ANEXO IX_VLT_Diretrizes_manutenção-geral, inclui a premissa de manutenção de 30 veículos: “Com relação ao Material Rodante, foi considerando como
premissa uma frota de 30 veículos de sete módulos e com aproximadamente 45 m de comprimento, cada um. ”
Esclarecer o número total de frota, levando em conta os trens em operação e os trens reserva para operação e manutenção
RESPOSTA 10 (VE)
A frota prevista é a seguinte, devendo esses quan ta vos serem considerados para ﬁns de operação e manutenção. Fase 1: 31 trens em circulação + 2 reservas = 33
trens. Fase 2: + 6 trens = Total 39 trens.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 11
11 - ANEXO IX_VLT_Diretrizes_manutenção-geral, 1.3.1
1.3.1 Estrutura organizacional
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Deixar ﬂexibilidade à Concessionária para o desenvolvimento do organograma de O&M, indicando os requisitos de perﬁs de senha/chave.
RESPOSTA 11 (VE)
A estrutura organizacional proposta é suges va. Poderá a Concessionária propor outra estrutura, desde que comprovando que todas as funções: técnica, operacional,
administra va, ﬁnanceira, manutenção, relacionamento com o usuário, etc., serão devidamente cumpridas.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 12
12 - ANEXO IX_VLT_Diretrizes_manutenção-geral, 1.3.1
1.3.1 Estrutura organizacional
Esclarecer se o organograma incluído é um requisito obrigatório à Concessionária.
RESPOSTA 12 (VE)
A estrutura organizacional proposta é suges va. Poderá a Concessionária propor outra estrutura, desde que comprovando que todas as funções serão devidamente
cumpridas.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 13
13 - ANEXO XIV_VLT_- SANÇÕES
3 Não executar os serviços de limpeza nas estações na periodicidade estabelecida
Indicar periodicidade.
9 Permi r o transporte de volume que cause transtorno à movimentação dos passageiros e desconforto a qualquer um deles.
Concre zar dimensões de volume não permi do.
12 Manter depósito de volumes, mercadorias ou resíduos, inclusive lixo, em áreas operacionais.
Deﬁnir áreas operacionais.
46 Transportar passageiro sem o pagamento da tarifa, ressalvada a exceção dos passageiros beneﬁciados na legislação per nente.
Eliminar e estabelecer um índice de conformidade de fraude com obje vos similares a outras explorações no Brasil.
54 Não manter a estrutura do sistema de distribuição de bilhetes ou créditos eletrônicos nos níveis aceitáveis, de modo a causar queda na qualidade dos serviços
prestados.
Deﬁnir o que são “níveis aceitáveis”.
60 Deixar de executar a manutenção preven va da infraestrutura implantada e a ser implantada, de acordo com os padrões e especiﬁcações deﬁnidos pelo PODER
CONCEDENTE.
Alterar para “de acordo com o Plano de Manutenção Preven va desenvolvido pela Concessionária e realizado de acordo com os padrões e especiﬁcações deﬁnidos
pelo PODER CONCEDENTE”
105 Não atender prontamente as reclamações, exigências ou observações da equipe de ﬁscalização do PODER CONCEDENTE.
Deﬁnir prazo.
125 U lizar veículo cujas caracterís cas tenham sido alteradas, sem submetê-lo a inspeção por parte dos órgãos competentes e do PODER CONCEDENTE.
Alterar para “caracterís cas relacionadas à segurança”.
126 U lizar, na operação, veículo que, após sinistro grave, não tenha sido subme do à nova inspeção técnica veicular pelo PODER CONCEDENTE.
Deﬁnir “sinistro grave”.
RESPOSTA 13 (AJ)
As contribuições foram analisadas, parcialmente acatadas e incorporadas no Anexo XIV.

CONTRIBUIÇÃO 14
14 - ANEXO XVII_VLT_QID
Intervalo Médio Real Entre VLTs nos Picos – IMR
Se propõe que o indicador IMR seja medido nas cabeceiras da linha, já que a casuís ca própria de uma exploração como a do VLT, com condução do po circulação à
vista, pode provocar que, durante as horas de maior demanda do dia, a frequência nas estações intermediárias da linha não se ajuste constantemente ao horário prédeﬁnido, sendo os tempos de regulação na cabeceira os que reajustarão novamente a frequência.
RESPOSTA 14 (AJ)
Sugestão acolhida. A metodologia para cálculo do indicador será revista.
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CONTRIBUIÇÃO 15
15 - ANEXO I PROGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SI-VLT-W3
Se, por ﬁm, se optar por um elétrico sem catenária, a solução de SISTEMAS FIXOS: 1.1 SISTEMA ENERGIA deveria ser estudada novamente por completo
RESPOSTA 15 (ES)
Previamente à licitação do empreendimento a solução por rede aérea (catenária), proposta para o sistema de alimentação elétrica, deverá ser obter parecer favorável
dos órgãos competentes. Caso isso não ocorra, o estudo será revisto em todos os aspectos relacionados à solução proposta.

CONTRIBUIÇÃO 16
16 - Caderno 9 - Tomo I Especiﬁcações Técnicas
Se, por ﬁm, se optar por um elétrico sem catenária, as soluções de
- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE ENERGIA – ALTA TENSÃO
- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE MÉDIA TENSÃO (SMT)
deveriam ser estudadas novamente por completo.
RESPOSTA 16 (ES)
Previamente à licitação do empreendimento a solução por rede aérea (catenária), proposta para o sistema de alimentação elétrica, deverá ser obter parecer favorável
dos órgãos competentes. Caso isso não ocorra, o estudo será revisto em todos os aspectos relacionados à solução proposta.

CONTRIBUIÇÃO 17
17 - Caderno 9 - Tomo II Especiﬁcações Técnicas
Se, por ﬁm, se optar por um elétrico sem catenária, as soluções
- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE BAIXA TENSÃO (SBT)
- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE TRAÇÃO
- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE REQUISITOS DO SISTEMA DE REDE AÉREA
deveriam ser estudadas novamente por completo.
RESPOSTA 17 (ES)
Previamente à licitação do empreendimento a solução por rede aérea (catenária), proposta para o sistema de alimentação elétrica, deverá ser obter parecer favorável
dos órgãos competentes. Caso isso não ocorra, o estudo será revisto em todos os aspectos relacionados à solução proposta.

CONTRIBUIÇÃO 18
18 - ANEXO I PROGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SI-VLT-W3
1.1.1 Sistema de Alimentação Elétrica de Alta Tensão (SAT)
Solicitamos esclarecimentos quanto ao escopo a ser deﬁnido com a Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica de Brasília (CEB).
RESPOSTA 18
A tensão prevista é de 138 kV. Os projetos para os sistemas de energia deverão ser detalhados durante a execução do contrato, atendendo as normas técnicas
aplicáveis quanto às exigências de qualidade e conﬁabilidade e com escopo compa vel com condições especiﬁcadas pelo fornecedor de energia.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 19
19 - ANEXO I PROGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SI-VLT-W3
1.1.3 Sistema de Alimentação Elétrica de Baixa Tensão (SBT)
Solicitamos esclarecimentos quanto ao escopo a ser deﬁnido com a Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica de Brasília (CEB) das fontes de alimentação das
estações.
RESPOSTA 19 (VE)
Os projetos para os sistemas de energia deverão ser detalhados durante a execução do contrato, atendendo as normas técnicas aplicáveis quanto às exigências de
qualidade e conﬁabilidade e com escopo compa vel com condições especiﬁcadas pelo fornecedor de energia.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 20
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20 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 6.1.4
Em até 4 (quatro) meses contados da assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um Plano de Financiamento detalhado da CONCESSÃO,
indicando as fontes de todos os recursos (recursos próprios e/ou de terceiros) que suportarão todos os inves mentos, devendo incluir exempliﬁcadamente: i) carta de
intenção/compromisso de ins tuições ﬁnanceiras envolvidas com a viabilização do plano apresentado; ii) documento(s) que demonstre(m) claramente a tomada de
providências concretas, perante seus acionistas e/ou ﬁnanciadores, no sen do de assegurar a execução do CONTRATO.
De acordo com o padrão internacional e as melhores prá cas, consideramos que 4 meses é um período excessivamente curto, não realista. Por favor, considere
extender esse prazo para de 9 a 12 meses.
RESPOSTA 20 (EM)
O prazo de 120 dias é o mesmo para o Poder Concedente e para a Concessionária, portanto, deve ser man do. De acordo com o item 5.2.1, a ETAPA PRELIMINAR
poderá ser prorrogada por solicitação mo vada da CONCESSIONÁRIA.

CONTRIBUIÇÃO 21
21 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 6.1.7
Para contribuir para melhorar a eﬁciência dos desembolsos e resultar em um custo menor para o projeto, sugere-se modiﬁcar o seguinte parágrafo:
Antes do término da ETAPA PRELIMINAR, a CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir a empresa, conforme descrita no item 6.1.7.1 pela realização dos estudos u lizados
para a estruturação da Concessão à qual este Edital se refere.
Propomos subs tuir a cláusula por:
No momento do fechamento ﬁnanceiro ou na primeira alienação do ﬁnanciamento, o que ocorrer posteriormente, a CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir a empresa,
conforme descrita no item 6.1.7.1 pela realização dos estudos u lizados para a estruturação da Concessão à qual este Edital se refere.
RESPOSTA 21 (EM)
O ressarcimento dos estudos u lizados para a estruturação da concessão trata-se de condição de eﬁcácia do contrato, sendo man do o disposto no item 6.1.7.1.

CONTRIBUIÇÃO 22
22 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 7.1
É detalhado que O PODER CONCEDENTE expedirá a ORDEM DE INÍCIO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - FASE I após o cumprimento da ETAPA PRELIMINAR
discriminadas na Cláusula 6.
Solicitamos esclarecimentos sobre um prazo máximo para emi r a referida ordem, a ﬁm de planejar com eﬁciência o plano de negócios e as necessidades que serão
atendidas ao longo do tempo.
RESPOSTA 22 (ES)
A emissão da ordem de início depende do cumprimento das condições exigidas na etapa preliminar, cujo prazo máximo tem duração prevista de 6 (seis) meses,
contados da data de assinatura do contrato. Esse prazo, porém, poderá ser prorrogado, de acordo com o disposto no item 6.1.7.1.

CONTRIBUIÇÃO 23
23 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 8.2
é detalhado que O PODER CONCEDENTE expedirá a ORDEM DE INÍCIO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - FASE II após o cumprimento da ETAPA PRELIMINAR
discriminadas na Cláusula 6.
Solicitamos esclarecimentos sobre um prazo máximo para emi r a referida ordem, a ﬁm de planejar com eﬁciência o plano de negócios e as necessidades que serão
atendidas ao longo do tempo.
RESPOSTA 23 (ES)
A emissão da ordem de início da FASE II ﬁcará à critério do Poder Concedente, não havendo prazo máximo deﬁnido.

CONTRIBUIÇÃO 24
24 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 9.2
é detalhado que a CONCESSIONÁRIA terá até 18 (dezoito) meses contados da data da emissão da ORDEM DE INÍCIO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - FASE III,
para dar cumprimento ao Cronograma de fornecimento e implantação da FASE III, conforme ANEXO VI..
Solicitmos esclarecimentos sobre um prazo máximo para emi r a referida ordem, a ﬁm de planejar com eﬁciência o plano de negócios e as necessidades que serão
atendidas ao longo do tempo.
RESPOSTA 24 (ES)
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A emissão da ordem de início da FASE III ﬁcará à critério do Poder Concedente, não havendo prazo máximo deﬁnido.

CONTRIBUIÇÃO 25
25 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 12.4
A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer os créditos e as receitas a que ﬁzer jus em decorrência deste CONTRATO, como garan a de ﬁnanciamento a ser ob do para a
compra de veículos, acessórios e equipamentos, até o limite que não comprometa a operacionalização e a con nuidade da prestação dos serviços, o que deverá ser
devidamente comprovado perante o PODER CONCEDENTE, e previamente autorizado por este
Por favor, deﬁnir o conceito de "limite que não comprometa a con nuidade dos serviços"
RESPOSTA 25 (ES)
Caberá à CONCESSIONÁRIA demonstrar a viabilidade do negócio.

CONTRIBUIÇÃO 26
26 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 15.2
é detalhado que para a FASE I, os valores supra serão ﬁnanceiramente suportados por Aporte de Recursos do PODER CONCEDENTE e por Recursos da
CONCESSIONÁRIA, que poderão ser próprios e/ou de terceiros. E para as FASES II e III os inves mentos serão integralmente de responsabilidade do PODER
CONCEDENTE, mediante Aporte de Recursos
é solicitado esclarecimento sobre se a responsabilidade do Concessionário será limitada aos riscos associados aos inves mentos que devem ser cobertos por ele ou se
será responsável por todo o escopo do contrato de Concessão
RESPOSTA 26 (AJ)
A redação do item 15.5 será ajustada para “Para as FASES II e III os inves mentos serão integralmente custeados pelo PODER CONCEDENTE, mediante Aporte de
Recursos.”
Com relação aos inves mentos das FASES II e III, a CONCESSIONÁRIA deverá arcar com todos os riscos a ela atribuídos na Cláusula 27.

CONTRIBUIÇÃO 27
27 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 15.2.1.1. f)
15.2.1.1. f) No caso de falta de pagamento pontual de qualquer das parcelas do Aporte de Recursos, por culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE, quando o atraso
superar 5 (cinco) dias úteis contados da data em que o desembolso seria devido, o valor devido ﬁcará automa camente acrescido de juros de mora correspondentes
à variação pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da data do respec vo vencimento e até a data do efe vo pagamento.
Nesse cenário, a CONCESSIONÁRIA poderá incorrer em maiores excedentes de custos devido ao não pagamento do PODER CONCEDENTE. Solicitamos compensação
por todos os custos extras que ocorram, além da taxa SELIC.
RESPOSTA 27 (AJ)
Devido a atraso no pagamento do aporte, serão devidos juros, nos moldes previstos no item 15.2.1.1, f. (a numeração do item será corrigida para 15.9.3, f).

CONTRIBUIÇÃO 28
28 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 15.4
15.4. Os inves mentos sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA serão concentrados nos seguintes itens:
I. Material Rodante;
MINUTA DO CONTRATO PMI 01/19
- 22 II. Sistemas Fixos:
a. Subsistema de Bilhetagem;
b. Subsistema de Telecomunicações.
Entendemos se tratar de um erro de digitação "Subsistema de Telecomunicações", deveria ler-se "Subsistema de Sinalização". Por favor, conﬁrmar.
RESPOSTA 28 (ES)
O Anexo III contém a descrição pormenorizada de todos os sistemas ﬁxos de apoio à operação, que incluem Sinalização e Controle e Telecomunicações, entre outros.

CONTRIBUIÇÃO 29
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29 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 15.6
A tabela a seguir sinte za os inves mentos da presente CONCESSÃO, por fase de execução e por item de execução, apresentando a divisão de inves mentos entre o
PODER CONCEDENTE, mediante aporte de recursos, e a CONCESSIONÁRIA, mediante recursos próprios e/ou de terceiros:

Entendendo que os valores aqui considerados são máximos, esclarecimentos são solicitados sobre quem deve assumir, caso ocorram, os excessos acima desses
valores.
RESPOSTA 29 (ES)
Os valores especiﬁcados como “Aporte Público” correspondem aos valores que serão devidos pelo PODER CONCEDENTE pela execução dos itens listado na primeira
coluna. O risco de variação nos valores especiﬁcados como “Total” é da Concessionária, que deverá fazer seus próprios orçamentos e propor sua contraprestação,
conforme seus inves mentos, dentro das especiﬁcações técnicas estabelecidas.

CONTRIBUIÇÃO 30
30 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 16.3
Caso o valor da TARIFA reajustado na forma do item 16.1 seja maior do que valor da TARIFA constante da grade tarifária vigente, o PODER CONCEDENTE pagará a
diferença acrescida à CONTRAPRESTAÇÃO.
Deveriam compensar também pela diminuição da demanda derivada do aumento da tarifa, uma vez que o risco está do lado do PODER CONCEDENTE.
RESPOSTA 30 (EM)
Nos termos do item 27.3.3.2 do Contrato, o risco de variação da demanda é compar lhado entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, cabendo à
CONCESSIONÁRIA suportar ate 7,5% de variação e 50% da de eventual variação entre 7,5% e 12,5%. O restante será assumido exclusivamente pelo PODER
CONCEDENTE e será mi gado/compensado pela a PARCELA B1.2 da CONTRAPRESTAÇÃO mediante o mecanismo previsto.

CONTRIBUIÇÃO 31
31 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 18.1
É especiﬁcado que a CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos ﬁnanciamentos necessários à exploração da CONCESSÃO, de modo a
cumprir, cabal e tempes vamente, todas as obrigações assumidas no CONTRATO
Sugere-se modiﬁcar esta seção da seguinte maneira:
A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável por obter o ﬁnanciamento necessário para a exploração da CONCESSÃO, dentro das necessidades contempladas
na tabela incorporada na seção 15.6 deste documento como de responsabilidade do Concessionário, a ﬁm de cumprir, de maneira completo e oportuno, com todas as
obrigações assumidas no CONTRATO
RESPOSTA 31 (EM)
A redação do item 18.1 é mais adequada, do que a redação proposta, vez que até mesmo para a parcela de inves mentos que será remunerada por aporte, deverá
inicialmente ser suportada pela Concessionária. Somente após a veriﬁcação da conclusão do respec vo marco contratual, serão feitos os aportes correspondentes.

CONTRIBUIÇÃO 32
32 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 20.8
O conteúdo do QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO será revisto, ordinariamente, a cada 05 (cinco) anos, e deverão ser alterados nas seguintes hipóteses:
20.8.1. U lização de indicadores de desempenho ineﬁcazes para proporcionar às a vidades e serviços a qualidade mínima exigida pelo PODER CONCEDENTE.
20.8.2. Exigência, pelo PODER CONCEDENTE, de novos padrões de desempenho mo vados pelo surgimento de inovações tecnológicas ou adequações a padrões
internacionais.
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20.8.3. Alteração na legislação ou regulamentação que impactem os parâmetros de desempenho avaliados dos serviços prestados.
Solicitamos que o novo quadro de indicadores seja deﬁnido de comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, ou com a par cipação de um
especialista independente.
RESPOSTA 32 (AJ)
O novo quadro de indicadores deverá ser deﬁnido de comum acordo entre o PODER CONCEDENTE E A CONCESSIONÁRIA. Caso haja divergência, as partes poderão
u lizar-se do mecanismo de solução de controvérsias, detalhado na cláusula 40. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 33
33 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 21.1.7
Manter, durante a execução do CONTRATO, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na LICITAÇÃO.
Solicitamos a liberação desta obrigação, uma vez que o Contrato entre em execução, já que não aporta nenhum valor ao PODER CONCEDENTE.
RESPOSTA 33 (EM)
É necessária a manutenção das condições de habilitação e qualiﬁcação para a garan a de execução do contrato.

CONTRIBUIÇÃO 34
34 - MINUTA DO CONTRATO
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 inves mentos previstos no contrato, já
está(ão) em estágio avançado de tramitação junto às ins tuições 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 inves mentos deverão inicialmente ser suportados pela Concessionária. Somente após a
veriﬁcação da conclusão do respec vo marco contratual, serão feitos os aportes correspondentes.

CONTRIBUIÇÃO 35
35 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 21.1.33- 34-35
21.1.33 Obter as licenças junto aos órgãos competentes para execução do objeto deste CONTRATO.
21.1.34. Realizar todos os estudos exigidos ao atendimento da legislação ambiental, bem como obter, tempes vamente, todas as licenças e autorizações ambientais
necessárias à plena execução do CONTRATO.
21.1.35. Responsabilizar-se pelo licenciamento ambiental, valendo-se do apoio permanente do PODER CONCEDENTE.
Propomos que a obrigação de obter licenças ambientais seja man da pelo PODER CONCEDENTE, uma vez que este se encontra em melhor posição para executá-la de
forma mais eﬁciente em termos de custo e prazos.
RESPOSTA 35 (EM)
Considerando que o privado tem maior agilidade para reunir as informações e elaborar os estudos necessários, as licenças ﬁcarão sob sua responsabilidade.

CONTRIBUIÇÃO 36
36 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 21.2
Caberá exclusivamente à CONCESSIONÁRIA durante todo o prazo da CONCESSÃO implantar e operar todo o sistema automá co de controle semafórico ao longo da
via SI-VLT-W3, com prioridade à sua passagem nos cruzamentos de via.
Propomos que essa tarefa seja de incumbência da Autoridade Municipal de Brasília, como responsável pela Segurança Rodoviária na cidade.
RESPOSTA 36 (EM)
O controle semafórico trata-se de serviço essencial ao bom funcionamento do VLT, portanto, caberá à CONCESSIONÁRIA.

CONTRIBUIÇÃO 37
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37 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 26.1.1
Fica expressamente vedado contratar com terceiros a execução dos serviços de operação do SI-VLT-W3 em sua totalidade, sendo permi do à CONCESSIONÁRIA
contratar com terceiros a manutenção de veículos, manutenção de equipamentos e instalações, manutenção de Sistemas, segurança patrimonial, limpeza de
equipamentos e instalações, consultoria e gerenciamento, assistência técnica e assistência técnico- operacional, inclusive fornecimento de mão de obra especializada
para operar o modo de transporte VLT.
É comum nesse po de projeto, que a Concessionária, cons tuída como uma SPE, efetue um subcontrato com uma Empresa de Propósito Especíﬁco, cuja tarefa será a
operação e manutenção do Sistema em sua totalidade. Com a redação atual, parece que essa estrutura não seria permi da, portanto, sugere-se modiﬁcar a redação
para permi r a implementação de um esquema tradicional no qual a operação e manutenção do Sistema sejam gerenciadas por uma empresa separada da
Concessionária SPE.
RESPOSTA 37 (EM)
Não será admi da a subcontratação integral, mas apenas de a vidades acessórias e complementares, nos termos es pulados no contrato.

CONTRIBUIÇÃO 38
38 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 27.2.2
Erros ou omissões de projetos de tecnologia que possam causar acréscimos no prazo e/ou nos custos esperados para os serviços objeto do CONTRATO.
Solicita-se que a suposição desse risco seja limitada aos projetos de tecnologia apresentados
RESPOSTA 38 (EM)
Os riscos relacionados a erros nos projetos de tecnologia e de engenharia e serviços são atribuídos à CONCESSIONÁRIA. Fica subentendido que tal responsabilidade
ﬁca limitada ao objeto do contrato e excepcionalizada nos casos que eventuais alterações no projeto ou atrasos decorram de culpa do Poder Concedente ou ao seu
pedido.

CONTRIBUIÇÃO 39
39 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 27.2.15
Os custos e prazos rela vos ao Licenciamento Ambiental.
Por favor, solicite a eliminação da responsabilidade associada às Licenciamento Ambiental, uma vez que a Concessionária não tem capacidade para gerenciar esse
risco.
RESPOSTA 39 (EM)
Considerando que o privado tem maior agilidade para reunir as informações e elaborar os estudos necessários, as licenças ﬁcarão sob sua responsabilidade. Caso as
licenças necessárias à construção não sejam recebidas ou sejam recebidas de forma parcial, por atraso ou inércia do Poder Público ou por não apresentação dos
documentos necessários pelo Poder Público, não haverá responsabilização da CONCESSIONÁRIA.

CONTRIBUIÇÃO 40
40 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 27.2.17
Manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados a CONCESSÃO por:
(i) até 15 (quinze) dias, sucessivos ou não, a cada período de 12 (doze) meses contados da DATA DE INÍCIO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO- FASE I, caso as
perdas e danos causados por tais eventos não sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência; e
(ii) até 90 (noventa) dias a cada período de 12 (doze) meses contados da DATA DE INÍCIO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO- FASE I, se as perdas e danos
causados por tais eventos se sujeitarem à cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência;
Por favor, solicite a eliminação da responsabilidade associada às manifestações sociais, uma vez que a Concessionária não tem capacidade para gerenciar esse risco
nem estão ligadas ao desenvolvimento de seu trabalho
RESPOSTA 40 (AJ)
Os prazos estabelecidos no item 27.2.17 são baseados na lógica de que a concessionária tem a capacidade de gerenciar eventos de curta duração e também
incen var a contratação de seguros para eventos que sejam objeto de cobertura. No entanto, de forma a não penalizar excessivamente a CONCESSIONÁRIA, os
eventos mencionados nos itens 27.2.17 e 27.2.18 serão considerados de forma cumula va no que diz respeito ao prazo máximo a ser suportado pelo ente privado. A
redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 41
41 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 27.2.18
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O risco de paralisação do VLT por falta de energia elétrica ou por deﬁciência de drenagem na via W3 até 15 (quinze) dias, sucessivos ou não, a cada período de 12
(doze) meses contados da DATA DE INÍCIO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO- FASE I.
Solicite a eliminação da responsabilidade associada à parada devido à falta de energia elétrica exceto por atribuíam al concessionário, uma vez que a concessionária
não tem capacidade para gerenciar esse risco.
RESPOSTA 41 (AJ)
O prazo estabelecido no item 27.2.18 é baseado na lógica de que a CONCESSIONÁRIA tem a capacidade de gerenciar eventos de curta duração. No entanto, de forma
a não penalizar excessivamente a CONCESSIONÁRIA, os eventos mencionados nos itens 27.2.17 e 27.2.18 serão considerados de forma cumula va no que diz respeito
ao prazo máximo a ser suportado pelo ente privado. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 42
42 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 27.3.8
O risco de aumento extraordinário de aumento dos preços dos insumos e/ou tributos e/ou inﬂação.
Solicitamos esclarecimentos sobre quando deve ser interpretado que ocorreu um aumento extraordinário dos preços dos insumos e/ou tributos e/ou inﬂação.
RESPOSTA 42 (ES)
A caracterização de eventos extraordinários deverá basear-se em entendimentos já consolidados, legislação ou jurisprudência e na comprovação dos fatos ocorridos e
devidos impactos. Caso não haja consenso entre as partes, o mecanismo de solução de controvérsias, deﬁnido na Cláusula 50, poderá ser u lizado.

CONTRIBUIÇÃO 43
43 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 27.3.10
O risco de restrições urbanís cas e/ou alterações legisla vas que prejudiquem e/ou inviabilizem a implantação do projeto no todo ou em parte.
Por favor, conﬁrmar que esta cláusula não implica nenhuma obrigação à CONCESSIONÁRIA de executar desapropriações
RESPOSTA 43 (ES)
Não há qualquer previsão de desapropriação no presente projeto.

CONTRIBUIÇÃO 44
44 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 28.3
Caberá a recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do CONTRATO, quando o risco for de responsabilidade do PODER CONCEDETE, nos termos do item 27.2 e
nas hipóteses abaixo descritas:
Solicite que alterações na polí ca ﬁscal após a data de envio da oferta que tenham um impacto signiﬁca vo no projeto sejam incorporadas como causa do
reequilíbrio.
RESPOSTA 44 (EM)
Essa previsão já está con da no item 28.3.6.

CONTRIBUIÇÃO 45
45 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 28.3.1
Modiﬁcação unilateral do CONTRATO imposta pelo PODER CONCEDENTE das condições de execução do CONTRATO, desde que, como resultado direto dessa
modiﬁcação, veriﬁque-se alteração substancial dos custos ou da receita/remuneração, para mais ou para menos.
Por favor, deﬁnir o conceito de "substancial"
RESPOSTA 45 (AJ)
A redação será ajustada com a re rada da palavra “substancial”.

CONTRIBUIÇÃO 46
46 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 28.3.5
Redução de custos oriundos de ganhos de produ vidade ou redução de encargos setoriais, gerados por fatores externos à CONCESSIONÁRIA.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_sistem…

14/192

29/10/2020

SEI/GDF - 49637744 - Relatório

Esta cláusula deve ser aplicada em ambas as direções, ou seja, a CONCESSIONÁRIA também deve ser compensada caso fatores externos reduzam sua produ vidade
ou gerem perdas.
RESPOSTA 46 (AJ)
A redação será ajustada, considerando-se a redução ou o acréscimo de custos oriundos da redução ou acréscimo de encargos setoriais, gerados por fatores externos à
CONCESSIONÁRIA. Ganhos ou perdas de produ vidade por si só não serão considerados mo vos para recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro.

CONTRIBUIÇÃO 47
47 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 29.2.2
Projeção de Fluxo de Caixa Marginal decorrente do evento que ensejou o desequilíbrio, considerando: (i) os ﬂuxos marginais, posi vos ou nega vos, calculados com
base na diferença entre as situações com e sem evento; e (ii) os ﬂuxos marginais necessários à recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
É feita alusão à projeção do Fluxo de Caixa Marginal correspondente ao evento como medida para prosseguir com o reequilíbrio.
Solicita-se que conﬁrme se esse Fluxo de Caixa Marginal corresponde ao Fluxo de Caixa para o Acionista, pois, caso contrário, não estaria reﬂe ndo um certo
recomposição do equilíbrio econômico ﬁnanceiro.
Se não for equivalente, esclareça o signiﬁcado de Fluxo de Caixa Marginal
RESPOSTA 47 (ES)
Usualmente o ﬂuxo a ser considerado para recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro é o ﬂuxo de caixa do projeto (desalavancado) e não o ﬂuxo de caixa do
acionista (alavancado), pois o risco de ﬁnanciamento da concessão é da própria concessionária e do seu acionista. Esse entendimento encontra-se, inclusive,
consolidado pro manifestações de órgãos de controle.
Dessa forma, o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro deve tomar como referência o ﬂuxo de caixa do projeto (desalavancado), desconsiderando eventuais ganhos ou
perdas que possam decorrer de realização do ﬁnanciamento
O Fluxo de Caixa Marginal é a metodologia de cálculo para apuração de desequilíbrio e es mação das formas de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro dos contratos de
concessão em razão da inclusão de ﬂuxos de novos dispêndios, receitas ou inves mentos. O reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do ﬂuxo de caixa marginal ocorre
quando o valor presente líquido do saldo do ﬂuxo de caixa marginal for nulo.

CONTRIBUIÇÃO 48
48 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 29.3.1
A recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro será realizada de forma que seja nulo o valor presente líquido da diferença entre: (i) o ﬂuxo de caixa do negócio
es mado sem considerar o impacto do evento; e (ii) o ﬂuxo de caixa projetado, em caso de eventos futuros, ou observado, em caso de eventos passados, tomando-se
em conta o evento que ensejou o desequilíbrio.
A proposta de recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro aqui descrito não compensa o inves dor, se não o projeto, não sendo equivalente.
Solicita-se que a recomposição do saldo ﬁnanceiro seja feita levando em consideração as projeções do ﬂuxo de caixa para o acionista em subs tuição ao ﬂuxo de caixa
do negócio.
RESPOSTA 48 (EM)
Usualmente o ﬂuxo a ser considerado para recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro é o ﬂuxo de caixa do projeto (desalavancado) e não o ﬂuxo de caixa do
acionista (alavancado), pois o risco de ﬁnanciamento da concessão é da própria concessionária e do seu acionista. Esse entendimento encontra-se, inclusive,
consolidado pro manifestações de órgãos de controle.
Dessa forma, o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro deve tomar como referência o ﬂuxo de caixa do projeto (desalavancado), desconsiderando eventuais ganhos ou
perdas que possam decorrer de realização do ﬁnanciamento
O Fluxo de Caixa Marginal é a metodologia de cálculo para apuração de desequilíbrio e es mação das formas de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro dos contratos de
concessão em razão da inclusão de ﬂuxos de novos dispêndios, receitas ou inves mentos. O reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do ﬂuxo de caixa marginal ocorre
quando o valor presente líquido do saldo do ﬂuxo de caixa marginal for nulo.

CONTRIBUIÇÃO 49
49 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 29.3.2
Para ﬁns de determinação dos ﬂuxos dos dispêndios marginais, deverão ser u lizadas as melhores informações disponíveis, para es mar o valor dos inves mentos,
custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento que deu causa ao desequilíbrio, por meio das melhores referências de preço
do setor público e/ou do setor privado disponíveis no momento do pleito e, na indisponibilidade de informações mais atuais e a critério do PODER CONCEDENTE, das
projeções realizadas por ocasião do certame licitatório.
Por favor, deﬁnir “melhor informação” e conﬁrmar se as projeções são públicas.
RESPOSTA 49 (ES)
As projeções serão as con das nos estudos que embasaram a licitação.
Melhores informações serão aquelas aceitáveis pelos órgãos de controle e jurisprudência, no momento do reequilíbrio.
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CONTRIBUIÇÃO 50
50 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 29.6
O PODER CONCEDENTE terá livre acesso a informações, bens e instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela CONTRATADOS para aferir, direta ou por meio
de terceiros contratados, o quanto alegado pela CONCESSIONÁRIA.
Por favor, deﬁnir o po de informação a que o PODER CONCEDENTE precisa ter acesso. Existem informações comercialmente sensíveis do consórcio que não devem
ser compar lhadas.
RESPOSTA 50 (ES)
Serão todas as informações a nentes ao pedido de reequilíbrio que trata a cláusula 29.

CONTRIBUIÇÃO 51
51 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 29.8
A eventual recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro a pedido da CONCESSIONÁRIA deverá necessariamente considerar em favor do PODER CONCEDENTE:
29.8.1. Os ganhos econômicos extraordinários, que não decorram diretamente da sua eﬁciência empresarial, propiciados por alterações tecnológicas ou pela
modernização, expansão ou racionalização dos serviços, bem como ganhos de produ vidade ou redução de encargos setoriais gerados por fatores externos à
CONCESSIONÁRIA.
29.8.2. Os ganhos econômicos efe vos decorrentes da redução do risco de crédito dos ﬁnanciamentos u lizados pela CONCESSIONÁRIA, nos termos do art. 5°, inciso
IX da Lei n° 11.079/2004.
Solicitamos a aplicação do mecanismo nas duas direções, ou seja, se a concessionária sofrer perdas devido ao poder concedente, deve ser indenizada.
RESPOSTA 51 (EM)
O mecanismo previsto no item 29.8 pressupõe o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro em favor da CONCEESIONÁRIA, devendo esta considerar no pedido eventuais
perdas sofridas devido ao PODER CONCEDENTE. No cálculo, no entanto, deverão ser deduzidos eventuais valores ocasionados pelos eventos listados nos itens 29.8.1
e 29.8.2.

CONTRIBUIÇÃO 52
52 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 29.9
O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro iniciado pelo PODER CONCEDENTE deverá ser objeto de comunicação à CONCESSIONÁRIA,
acompanhada de cópia dos laudos e estudos per nentes. Não havendo manifestação pela CONCESSIONÁRIA no prazo consignado na comunicação, que não poderá
ser inferior a 30 (trinta) dias, a omissão será considerada como concordância em relação ao mérito da proposta do PODER CONCEDENTE.
Solicitamos que o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro seja realizado de comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA. Em caso de falta de acordo,
o mecanismo de resolução de disputas deve ser aplicado.
RESPOSTA 52 (EM)
Os procedimentos de solução de controvérsias e arbitragem, deﬁnidos na Cláusula 50, poderão ser u lizados sempre que houver divergência ou conﬂito de interesses
que não sejam resolvidos amigavelmente.

CONTRIBUIÇÃO 53
53 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 32.12
Se o valor das multas impostas for superior ao valor das garan as prestadas, além da perda desta, a CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença devendo ainda repor
o valor integral das garan as prestadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da respec va no ﬁcação, sob pena de cobrança judicial.
Estabelece-se que, quando o valor das multas aplicadas for superior ao valor das garan as prestadas, a concessionária responderá pela diferença dentro de 48 horas
após a comunicação.
Solicitar esclarecimentos sobre o limite até o qual a Concessionária deve responder.
RESPOSTA 53 (ES)
A Concessionária deverá repor integralmente o valor da garan a.

CONTRIBUIÇÃO 54
54 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 33.6
Para garan a do ora disposto, o PODER CONCEDENTE compromete-se a tomar todas as medidas necessárias a assegurar que mensalmente transitem por essa CONTA
VINCULADA um montante oriundo do Fundo de Par cipação do Estados e do Distrito Federal não inferior ao valor de 3 (três) CONTRAPRESTAÇÕES, conforme
PROPOSTA ECONÔMICA.
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ao valor de 3 (três) CONTRAPRESTAÇÕES parece ser muito conservador, solicita-se aumentar a quan a para o valor de 6 (seis) CONTRAPRESTAÇÕES.
RESPOSTA 54 (EM)
O valor correspondente a 3 contraprestações é suﬁciente, já que todo mês há o ﬂuxo do FPE e a recomposição desse valor.

CONTRIBUIÇÃO 55
55 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 37.1
No caso de inadimplemento total ou parcial das obrigações deste CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, esta estará sujeita, sem prejuízo das sanções de natureza civil e
penal, às seguintes penalidades aplicáveis pelo PODER CONCEDENTE:
Solicita-se que seja estabelecido um limite para multas e penalidades dentro desta cláusula, a ﬁm de não comprometer a bancabilidade do projeto
RESPOSTA 55 (EM)
Caso haja o descumprimento reiterado, poderão ser adotados os procedimentos voltados à declaração de caducidade, conforme estabelecido no CONTRATO.

CONTRIBUIÇÃO 56
56 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 45.2.3
Ao custo da desmobilização, incluindo a valor dos encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações de obrigações assumidas e contratadas, inclusive
aquelas advindas de débitos trabalhistas.
Sugere-se incorporar nesta seção uma menção expressa dos custos associados às rupturas dos contratos ﬁnanceiros derivados desta decisão, a ﬁm de não
comprometer a bancabilidade do projeto.
RESPOSTA 56 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada para incluir os custos associados às rupturas dos contratos ﬁnanceiros.

CONTRIBUIÇÃO 57
57 - MINUTA DO CONTRATO
Cláusula 46.6
Decretada a caducidade, a indenização devida pelo PODER CONCEDENTE ﬁcará limitada apenas ao valor correspondente ao saldo vincendo atualizado dos
ﬁnanciamentos contraídos pela CONCESSIONÁRIA, e homologados pelo PODER CONCEDENTE, para aquisição dos SISTEMAS e do VLT, vedada qualquer compensação
com débitos da CONCESSIONÁRIA perante o PODER CONCEDENTE.
Sugere-se incorporar nesta seção uma menção expressa dos custos associados às rupturas dos contratos ﬁnanceiros derivados desta decisão, a ﬁm de não
comprometer a bancabilidade do projeto
RESPOSTA 57 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada para incluir os custos associados às rupturas dos contratos ﬁnanceiros.

CONTRIBUIÇÃO 58
58 - MINUTA DO EDITAL
Cláusula 14.5
O LICITANTE poderá subcontratar a execução dos itens 14.5.2.1 e/ou 14.5.3, 14.5.2.5 e 14.5.2.6 hipóteses em que a SUBCONTRATADA deverá apresentar todos os
atestados ali exigidos.
É indicado nesta cláusula que o Licitante poderá subcontratar o item 14.5.3 (Operação do Sistema), no entanto, na Cláusula 26.1.1, da Minuta do Contrato, é indicado
“ Fica expressamente vedado contratar com terceiros a execução dos serviços de operação do SI-VLT-W3 em sua totalidade”. Por favor, esclarecer essa contradição.
Sugere-se que seja permi do ao Licitante subcontratar a operação pelo menos para que a Concessionária SPE possa estabelecer um contrato de Operação e
Manutenção com outra Empresa de Propósito Especíﬁco diferente da concessionária e cuja tarefa será responsabilizar-se pela Operação e Manutenção do Sistema.
RESPOSTA 58 (AJ)
Por se tratar de a vidade essencial à execução do contrato, a operação não poderá ser subcontratada na sua integralidade. Será permi do apenas a subcontratação
de a vidades acessórias e complementares, nos termos do item 26.1.1 do CONTRATO. A redação do item 14.5.10 do EDITAL será corrigida.

CONTRIBUIÇÃO 59
59 - MINUTA DO EDITAL
Cláusula 14.8.1
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Declaração de ins tuição ﬁnanceira, nacional ou estrangeira, atestando a viabilidade econômico-ﬁnanceira da implementação do plano de negócio da
CONCESSIONÁRIA conforme modelo constante do ANEXO 7.
Solicitamos que o mencionado ANEXO 7 possa ser revisado e modiﬁcado com as Ins tuições Financeiras para que sua redação possa ser modiﬁcada de acordo com os
termos aceitáveis para elas e levando em consideração que a Oferta não será apresentada com o ﬁnanciamento já comprome do.
RESPOSTA 59 (EM)
O modelo deverá ser seguido. Caso contrário, poderia ﬁcar caracterizada a falta de isonomia entre os licitantes.

CONTRIBUIÇÃO 60
60 - MINUTA DO EDITAL
Cláusula 14.8.3
Minutas rela vas à organização societária da CONCESSIONÁRIA, prevista para a data da assinatura do CONTRATO e, no que couber, a previsão de sua evolução para
cada um dos itens incluídos, ao longo do prazo da CONCESSÃO, compreendendo, mas não restrita a:
a) Minuta do Estatuto Social e de eventual Acordo de Acionistas.
b) Composição dos órgãos de Administração.
c) Estrutura organizacional da CONCESSIONÁRIA até o primeiro escalão hierárquico abaixo da Diretoria, incluindo nesse nível, obrigatoriamente, a função de ouvidor
(“ombudsman”) e a função de atendimento ao USUÁRIO.
Por favor, esclarecer a função do "ombusdman" exigido nesta cláusula.
RESPOSTA 60 (ES)
A função do ouvidor (“ombudsman”) é ser o responsável por um serviço a ser disponibilizado ao cidadão para receber suas reivindicações, reclamações, sugestões,
denúncias e elogios. No caso é uma função imprescindível por se tratar de um serviço público essencial.

CONTRIBUIÇÃO 61
61 - MINUTA DO EDITAL
Cláusula 15.4.1
A grade tarifária, as TARIFAS e o percentual de 32% (vinte e um vírgula sete por cento) de gratuidades para a elaboração das projeções de receita tarifária que
embasam a PROPOSTA ECONÔMICA.
Por favor, esclarecer a porcentagem correta: 32% ou 21,7%.
RESPOSTA 61 (AJ)
O percentual considera as gratuidades legais atualmente vigentes, que hoje a ngem 32% (trinta e dois por cento). A redação será corrigida.

CONTRIBUIÇÃO 62
62 - MINUTA DO EDITAL
Cláusula 15.9
O prazo de validade da PROPOSTA ECONÔMICA deverá ser de 1 ano, contados da data de sua apresentação, podendo ser renovada por igual período, man das suas
condições originais.
Solicitamos que a oferta seja válida apenas por 180 dias, de acordo com o padrão internacional. Se, após esse período, o PODER CONCEDENTE solicitar prorrogação da
validade, os licitantes poderão aceitar ou rejeitar tal solicitação, à sua vontade.
RESPOSTA 62 (AJ)
Sugestão acolhida. O item será revisto.

CONTRIBUIÇÃO 63
63 - MINUTA DO EDITAL
Cláusula 18.3
Se o CONTRATO não for assinado no prazo estabelecido no item 21.1 por razões não imputáveis à CONTRATANTE, será executada a GARANTIA DE PROPOSTA
es pulada no item 12, sem prejuízo de aplicação das outras sanções cabíveis.
Sugere-se que seja redigido de forma a indicar que "Se o Contrato não for cedido dentro do prazo estabelecido por mo vos imputáveis ao LICITANTE, a GARANTIA DA
PROPOSTA, es pulada no item 12, será executada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis".
Visto que, com a redação atual da cláusula 18.3, pode dar origem à execução de garan as em face de outros atos e não de responsabilidade do Licitante.
RESPOSTA 63 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será alterada para “...por mo vos imputáveis ao LICITANTE,...”.
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CONTRIBUIÇÃO 64
64 - MINUTA DO EDITAL
Cláusula 21.1
O ADJUDICATÁRIO deverá, até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação do ato de homologação e adjudicação, apresentar as exigências a seguir indicadas para, no
prazo de até 50 (cinquenta) dias, contado da mesma publicação, assinar o CONTRATO:
Solicitamos estender o prazo até a assinatura de acordo com um período mais usual para este po de projeto: 180 dias
RESPOSTA 64 (EM)
O prazo de 45 dias para o cumprimento das exigências do item 21.1 do edital mostra-se razoável e fac vel.

CONTRIBUIÇÃO 65
65 - MINUTA DO EDITAL – ANEXO 2
Cláusula 21.1
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
As empresas que formam o CONSÓRCIO responderão solidariamente, perante o DISTRITO FEDERAL, por todos os atos pra cados e por todas as obrigações assumidas
pelas PARTES, seja durante as fases da licitação ou durante a execução do contrato, que dela eventualmente decorra.
A par r da leitura da Minuta do Edital e da Minuta do Contrato, pode-se deduzir que é exigida uma Responsabilidade solidária entre os acionistas da SPE durante a
Fase de Licitação e apenas para o pagamento do capital social em relação à fase de execução do Contrato.
Sugere-se modiﬁcar a redação da Cláusula quarta do Anexo 2 - Termo Compromisso de cons tuição de consórcio, para reﬂe r esse fato, uma vez que, com a redação
atual, pode-se interpretar que é exigida Responsabilidade Solidária ilimitada entre os acionistas da SPE durante a execução do contrato.
RESPOSTA 65 (EM)
A Responsabilidade solidária perante o Distrito Federal deve ser ilimitada, sem prejuízo do direito de regresso das consorciadas.

CONTRIBUIÇÃO 66
66 - Minuta de Edital 5.2 III
5.2. iii. fundos de inves mento., As sociedades ou en dades estrangeiras que não funcionam no Brasil, atenderão às exigências de habilitação, mediante documentos
equivalentes, auten cados pelos respec vos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, e deverão ter representação legal no Brasil, na data de apresentação
dos documentos, com poderes expressos para receber citação e responder administra va e judicialmente.
No trecho onde consta: auten cados pelos respec vos consulados
Acrescentar ao texto: e/ou com o apos lamento do tratado da Convenção de Haia
RESPOSTA 66 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada para contemplar o apos lamento do tratado da Convenção de Haia.

CONTRIBUIÇÃO 67
67 - Minuta de Edital 10.10
10.10. As sociedades estrangeiras que par ciparem isoladamente ou por meio de CONSÓRCIO, que não funcionem no Brasil, atenderão às exigências de habilitação
mediante documentos equivalentes, auten cados pelos respec vos consulados e traduzidas por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administra vamente ou judicialmente.
No trecho onde consta: auten cados pelos respec vos consulados
Acrescentar ao texto: e/ou com o apos lamento do tratado da Convenção de Haia
RESPOSTA 67 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada para contemplar o apos lamento do tratado da Convenção de Haia.

CONTRIBUIÇÃO 68
68 - Minuta do Edital 10.10.1 / 2 / 3 / 4
10.10.1. Toda a documentação que os LICITANTES apresentarem em forma impressa para a GARANTIA DE PROPOSTA (Envelope nº 01), DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (Envelope nº 02), e PROPOSTA ECONÔMICA (Envelope nº 03), deverá ser reproduzida, também, em cópia ﬁel, em meio magné co, em arquivos padrão
PDF (Adobe Acrobat), que permitam a publicação na WEB, para vistas dos interessados que assim o desejarem, atendidas as seguintes especiﬁcações:
a. Digitalizar as imagens com no máximo 300 DPI.
b. Limpar as imagens digitalizadas (bordas, fundos, sombras etc.) antes de gerar o arquivo matriz.
c. As imagens devem ser inseridas e não coladas no arquivo matriz.
d. Não u lizar imagens desnecessárias no arquivo, ou seja, aquelas que não fazem parte do escopo da LICITAÇÃO.
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e. Gerar PDF compa vel com Acrobat 4 e superiores.
f. U lizar o o mizador de PDF para gerar arquivo com visualização rápida e página a página na WEB.
g. Páginas devem ser comprimidas com JBIG2, visando a redução do tamanho dos arquivos.
h. Não aplicar segurança nos arquivos.
10.10.2. Os LICITANTES deverão apresentar um CD-ROM especíﬁco para a documentação de cada Envelope nº 01, 02 e 03 que integrará o conteúdo do respec vo
Envelope, devidamente fechado, opaco e inviolado.
10.10.3. Os CD’s-ROM deverão estar e quetados com o nome e endereço do LICITANTE (empresa, en dade ou consórcio), número e objeto do EDITAL, indicação de
seu conteúdo e com a seguinte declaração, assinada pelo(s) representante(s) do LICITANTE:
...........
10.10.4. As super cies dos CD’s-ROM dos LICITANTES serão rubricadas pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e demais LICITANTES credenciados
presentes à sessão, que assim o desejarem e, em seguida, serão incorporados ao processo da LICITAÇÃO, juntamente com os demais documentos impressos
apresentados.
Subs tuir o texto acima por:
10.10.1. Toda a documentação que os LICITANTES apresentarem em forma impressa para a GARANTIA DE PROPOSTA (Envelope nº 01), DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (Envelope nº 02), e PROPOSTA ECONÔMICA (Envelope nº 03), deverá ser reproduzida, também, em cópia ﬁel, em meio magné co, em arquivos padrão
PDF (Adobe Acrobat), que permitam a publicação na WEB, para vistas dos interessados que assim o desejarem, atendidas as seguintes especiﬁcações:
a. Digitalizar as imagens com no máximo 300 DPI.
b. Gerar PDF compa vel com Acrobat 4 e superiores.
c. U lizar o o mizador de PDF para gerar arquivo com visualização rápida e página a página na WEB.
d. Páginas devem ser comprimidas com JBIG2, visando a redução do tamanho dos arquivos.
e. Não aplicar segurança nos arquivos.
10.10.2. Os LICITANTES deverão apresentar um CD-ROM ou Pen-drive especíﬁco para a documentação de cada Envelope nº 01, 02 e 03 que integrará o conteúdo do
respec vo Envelope, devidamente fechado, opaco e inviolado.
10.10.3. Os CD’s-ROM ou Pen-Drive deverão estar e quetados com o nome e endereço do LICITANTE (empresa, en dade ou consórcio), número e objeto do EDITAL,
indicação de seu conteúdo e com a seguinte declaração, assinada pelo(s) representante(s) do LICITANTE:
.........
10.10.4. As super cies dos CD’s-ROM ou Pen-Drive dos LICITANTES serão rubricadas pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e demais LICITANTES
credenciados presentes à sessão, que assim o desejarem e, em seguida, serão incorporados ao processo da LICITAÇÃO, juntamente com os demais documentos
impressos apresentados.
RESPOSTA 68 (AJ)
Sugestão parcialmente acolhida, com a exceção da apresentação em Pen Drive, pelo fato de este ser editável. A redação dos itens será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 69
69 - Minuta do Edital 14.5.2.5
14.5.2.5 Fabricação, fornecimento e colocação em operação de veículos leve sobre trilhos (VLTs), em contrato com no mínimo 5 (cinco) unidades fornecidas.
Em caso que a licitante não possua todos os atestados solicitados nas condições exigidas, ela poderá subcontratar estes serviços/equipamentos/materiais
posteriormente? Caso sim, como será feita a comprovação de atendimento deste item no momento da entrega dos envelopes:
Sugerimos:
Carta da licitante se comprometendo a subcontratar os serviços/equipamentos/materiais, nas condições exigidas pelo edital, caso seja vencedora do certame,
sem a nominação do prestador e/ou fornecedor, sem atestação técnica e com a anuência (carta ﬁrmada) do prestador ou fornecedor ;
Ou
Carta da licitante se comprometendo a subcontratar os serviços/equipamentos/materiais, caso seja vencedora do certame, com a nominação do prestador e/ou
fornecedor, com atestação técnica e com a anuência (carta firmada) do prestador ou fornecedor .
RESPOSTA 69 (EM)
Conforme o item 14.5.10, o item 14.5.2.5 poderá ser subcontratado. De acordo com o item 14.5.11, neste caso deverá ser exigida atestação técnica e termo de
compromisso e exclusividade ﬁrmado por ambas as partes em caráter irrevogável e irretratável.

CONTRIBUIÇÃO 70
70 - Minuta do Edital 21.1
21.1. O ADJUDICATÁRIO deverá, até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação do ato de homologação e adjudicação, apresentar as exigências a seguir indicadas
para, no prazo de até 50 (cinquenta) dias, contado da mesma publicação, assinar o CONTRATO:
Sugestão: O ADJUDICATÁRIO deverá, até 90 (noventa) dias....
RESPOSTA 70 (EM)
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O prazo de 45 dias para o cumprimento das exigências do item 21.1 do edital mostra-se razoável e fac vel.

CONTRIBUIÇÃO 71
71 - Minuta de Contrato 6.1.1
6.1.1. Em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar PLANO DE EXECUÇÃO, contendo Cronograma de
mobilização, implantação e operação do SI-VLT-W3, para aceitabilidade pelo PODER CONCEDENTE.
Sugestão: Em até 65 (sessenta e cinco) dias....
RESPOSTA 71 (EM)
O prazo de 30 dias para a apresentação do Plano de Execução mostra-se razoável e fac vel.

CONTRIBUIÇÃO 72
72 - Minuta de Contrato 27.3.3/1/2
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 repar da 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..
Solicitamos esclarecer o que ocorre se as variações forem acima ou abaixo de 12,5% e se possível exempliﬁcar todos os percentuais mencionados em uma tabela.
RESPOSTA 72 (ES)
Se as variações foram acima de 12,5 %, os excedentes (diferença entre o percentual verificado e 12,5%) serão considerados como risco do PODER CONCEDENTE e
compensados, para mais ou para menos, na CONTRAPRESTAÇÃO. A tabela abaixo exemplifica as diversas situações:

Faixa (para mais ou para menos) 0% - 7,5% 7,5% - 12,5% Acima de12,5 %
Valor Hipoté co
4,0%
10,5%
17,5%
Suportado pela concessionária
4,0%
9,0%
10,0%
Compensado na contraprestação
1,5%
7,5%

CONTRIBUIÇÃO 73
73 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.2 Desempenho em Regime Degradado Desempenho em Tração
1.6.2 Desempenho em Regime Degradado Desempenho em Tração
O veículo em vazio deverá rebocar outro veículo vazio, com a tensão da linha igual a 80% da tensão nominal e rampa de 7%. O comboio formado pelas duas unidades
deverá poder se movimentar com velocidade de até 20 km/h até estacionar, em qualquer ponto da linha.
Sugerimos: Com a deﬁnição de que a via terá uma rampa de aproximadamente 6,8%, em operação degradada na situação de reboque de uma composição por outra,
trens sem catenária e com super capacitores, devido ao peso, e por está próximo ao limite de rampa de 7%, dependendo das condições da via e em situações
especíﬁcas, poderá ocorrer diﬁculdades de tração e na frenagem.
Pelo exposto, sugerimos que sistema VLT seja com catenária e sem super capacitores.
RESPOSTA 73 (EM)
A recomendação técnica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por rede aérea (catenária). Caso não haja aprovação pelos órgãos
competentes será buscada alterna va, preferencialmente com uso de baterias, e o projeto será revisto.

CONTRIBUIÇÃO 74
74 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.2 DIMENSÕES DO VEÍCULO
Comprimento Máximo: 45 m
Sugerimos: Comprimento Máximo: 46 m
Jus ﬁca va: Este po de veículo normalmente possui entre 45 a 46 metros de comprimento
RESPOSTA 74 (VE)
As estações serão adequadas, na fase de projeto execu vo, ao material rodante especiﬁcado, o material rodante poderá ter outro comprimento, cabendo ao
proponente fazer as adaptações de todos os sistemas e obras civis.
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O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 75
75 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.5 CAPACIDADE DE CARGA
O peso médio do passageiro a ser considerada deverá ser de 75 daN.
Sugerimos: O peso médio do passageiro a ser considerado deverá ser de 70 kg
Jus ﬁca va: A carga por eixo é calculada normalmente em kg. Também, na norma va va EN 15663 se deﬁne por peso e não por força.
RESPOSTA 75 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 76
76 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6 DESEMPENHO DO VEÍCULO
Inversores de tração para controle das correntes nos motores de tração tanto na propulsão como na frenagem elétrica, devendo ser um inversor para controle de
cada motor;
Sugerimos: Inversores de tração para controle das corrrentes nos motores de tração tanto na propulsão quanto na frenagem elétrica, devendo ser, um inversor para
controle de cada motor ou pelo menos, um inversor para controlar um grupo de motores (máximo 2) no mesmo truque.
Jus ﬁca va:
O controle de um inversor para cada motor é próprio/caraterís co dos VLTs com eixos, e portanto os VLTs não dispoem de 100% piso baixo como o que está sendo
solicitado na especiﬁcação.
Para VLTs com piso baixo em 100% de seu comprimento é empregado um controle de dois motores por cada inversor.
RESPOSTA 76 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 77
77 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6 DESEMPENHO DO VEÍCULO
Os equipamentos de tração e frenagem elétrica, em conjunto com o motor de tração, deverão proporcionar frenagem elétrica no trem em todas as condições de
carga e para qualquer valor de aceleração de frenagem de serviço. O sistema deverá ser dimensionado de forma a proporcionar taxa de frenagem plena nominal de
1,2 - 0 + 0,1 m/s², sem necessidade de complementação do freio de atrito, pelo menos a par r da velocidade de 70 km/h até 5 km/h, independentemente do nível de
carregamento dos carros.
Sugerimos: Os equipamientos de tração e frenagem elétrica, em conjunto com o motor de tração, deverão proporcionar frenagem elétrica em todas as condições de
carga.
O sistema deverá ser dimensionado de forma a proporcionar uma taxa de frenagem plena nominal de 1,2 -0+0,1 m/s2 , sem necesidade de complementação do freio
de fricção, pelo menos desde a velocidade de 50km/h até 5 km/h, até uma carga de passageiros correspondentes a CM (carga máxima)
Jus ﬁca va: Os VLTs dispoem de um freio elétrico potente, capaz de cobrir a maior parte da freada sem fazer uso do freio de frição.
Não obstante, a par r de certas velocidades e certas cargas de passageiros, é necessário complementá-lo com o freio de frição.
A norma va européia de freio EN13452-1, em sua seção 6.2.4.2 ,estabelece que o freio de serviço deve dimensionar-se para uma carga de passageiros
correspondente a EL4, correspondente a Carga Nominal CN
Não obstante, o freio que poderia se propror poderia manter a desaceleração até a Carga Máxima ( CM-6 passageiros/m2)
Para cargas superiores a CM, se manterá o esforço de freio e portanto, a desaceleração ob da pelo freio de serviço será inferior
RESPOSTA 77 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.
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CONTRIBUIÇÃO 78
78 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.1 Desempenho em Regime Normal
A frenagem de serviço deverá garan r uma desaceleração de 1,2 m/s² em qualquer condição de operação do veículo, com carregamento excepcional (CE), com os
trilhos secos ou molhados e em rampas descendentes. A variação da desaceleração com o tempo (“jerk”) deverá estar compreendida entre 0,7 e 1,2 m/s³ nessas
condições.
Sugerimos: A frenagem de serviço deverá garan r uma desaceleração de 1,2 m/s² em qualquer condição de operação do veículo, com carregamento Máximo (CM),
com os trilhos secos ou molhados e em rampas descendentes. A variação da desaceleração com o tempo (“jerk”) deverá estar compreendida entre 0,7 e 1,2 m/s³
nessas condições.
Jus ﬁca va: A norma va européia de freio EN13452-1, em sua seção 6.2.4.2 ,estabelece que o freio de serviço deve dimensionar-se para uma carga de passageiros
correspondente a EL4, correspondente a Carga Nominal CN.
Não obstante, o freio que poderia se propor poderia manter a desaceleração até a Carga Máxima ( CM-6 passageiros/m2)
Para cargas superiores a CM, se manterá o esforço de freio e portanto, a desaceleração ob da pelo freio de serviço será inferior
RESPOSTA 78 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 79
79 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.1 Desempenho em Regime Normal
O sistema de frenagem elétrica deve ter capacidade de aplicação de freio regenera vo e reostá co pleno para a frenagem de serviço, em todas as velocidades
operacionais desde a máxima até 0 km/h para veículo com carga nominal e de pelo menos 70 km/h a 5 km/h para veículo com carga máxima.
Sugerimos: O sistema de frenagem elétrica deve ter capacidade de aplicação de freio regenera vo e reostá co pleno para a frenagem de serviço, de pelo menos
50km/h a 5 km/h para veículo com carregamento Máximo (CM).
Jus ﬁca va: Os VLTs dispoem de um freio elétrico potente, capaz de cobrir a maior parte da freada sem fazer uso do freio de frição.
Não obstante, a par r de certas velocidades e certas cargas de passageiros, é necessário complementá-lo com o freio de frição.
A norma va européia de freio EN13452-1, em sua seção 6.2.4.2 ,estabelece que o freio de serviço deve dimensionar-se para uma carga de passageiros
correspondente a EL4, correspondente a Carga Nominal CN.
Não obstante, a CAF pode propor até a CM; para cargas superiores, se manterá o esforço de frenagem.
RESPOSTA 79 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 80
80 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.1 Desempenho em Regime Normal
Para as faixas de velocidade em que a frenagem elétrica não for possível de ser plena (acima de 70 km/h e abaixo de 5 km/h) ou com o veículo com carga excepcional,
o esforço frenante para a ngir a desaceleração especiﬁcada, pode ser complementado com os freios de atrito com a função de “blending”. A sequência do
escoamento da regeneração deve dar prioridade à carga dos supercapacitores (se houver) seguidos das baterias.
Sugerimos: Para as faixas de velocidade em que a frenagem elétrica não for possível de ser plena (acima de 50 km/h e abaixo de 5 km/h) ou com o veículo com carga
excepcional, o esforço frenante para a ngir a desaceleração especiﬁcada, pode ser complementado com os freios de atrito com a função de “blending”. A sequência
do escoamento da regeneração deve dar prioridade à carga dos supercapacitores (se houver) seguidos das baterias.
Jus ﬁca va: A norma va européia de freio EN13452-1, em sua seção 6.2.4.2 ,estabelece que o freio de serviço deve dimensionar-se para uma carga de passageiros
correspondente a EL4, correspondente a Carga Nominal CN.
Não obstante, a CAF pode propor até a CM; para cargas superiores, se manterá o esforço de frenagem.
RESPOSTA 80 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 81
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81 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.1 Desempenho em Regime Normal
A frenagem de segurança deverá garan r uma desaceleração mínima de 1,5 m/s², u lizando os seguintes sistemas de frenagem:
Sugerimos: A frenagem de segurança deverá garan r uma desaceleração mínima de 1,5 m/s² para cargas de passageiros até a Carga Maxima-CM (6 passageiros/m2),
u lizando os seguintes sistemas de frenagem:
Jus ﬁca va: A norma va européia de freio EN13452-1, em sua seção 6.2.4.2 ,estabelece que o freio de segurança deve dimensionar-se para uma carga de passageiros
correspondente a EL4, correspondente a Carga Nominal CN.
Não obstante, o freio proposto poderia proporcionar 1,5 m/s2 até Carga Maxima (6 pessoas/m2).
RESPOSTA 81 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 82
82 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.1 Desempenho em Regime Normal
Frenagem elétrica regenera va/reostá ca (eletrodinâmica).
Sugerimos: Eliminar esta cláusula
Jus ﬁca va: O freio elétrico não é um freio de segurança; no freio de segurança atuam unicamente o freio de frição e o freio eletromagné co.
Isto se pode ver na Tabela 6 da norma va européia de freio EN13452-1
RESPOSTA 82 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.
No caso especíﬁco, as especiﬁcações técnicas a serem observadas poderão ser compa bilizadas com normas técnicas de uso consagrado.

CONTRIBUIÇÃO 83
83 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.1 Desempenho em Regime Normal
1.6.1 Desempenho em Regime Normal
A frenagem de emergência, com auxílio do freio eletromagné co, deverá garan r uma desaceleração entre 2,3 e 2,8 m/s², independentemente das condições de
aderência roda/trilho.
Sugerimos: A frenagem de emergência, com auxílio do freio eletromagné co, deverá garan r uma desaceleração entre 2,3 e 2,8 m/s² com uma carga de passageiros
até a Carga Máxima (CM), em condições de aderência normais
Jus ﬁca va: O freio de emergencia solicitado pela norma va européia EN 13452-1 requer um freio de emergencia de 2,8 m/s2 até EL4.
Não obstante, o freio proposto poderia proporcionar 2,8 m/s2 até a Carga Maxima (6 pessoas/m2) , não sendo possível para CE( 8 pessoas/m2)
A desaceleração de urgência considera a aplicação do freio elétrodinâmico, o freio de frição e o freio eletrodinâmico. O freio de frição e o dinâmico dispoem de um
control de an deslizamento, ajustando o esforço de frenada as condições de aderência disponíveis.
Em caso de condições de aderência degradadas, a desaceleração poderá ser reduzida devido a este controle de deslizamento
RESPOSTA 83 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 84
84 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.1 Desempenho em Regime Normal
A frenagem de emergência poderá conjugar os freios eletromagné cos e de atrito (frenagem mecânica), inibindo a frenagem eletrodinâmica. Nesse caso, o sistema
an deslizamento deverá ser inibido.
Sugerimos:
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A frenagem de emergência poderá conjugar os freios eletromagné cos, de atrito (frenagem mecânica) e a frenagem eletrodinamica.
Jus ﬁca va: A prestação de desaceleração solicitada de 2,8 m/s2 exige a par cipação do freio eletrodinâmico, tal e como pede a Tabela 6 da norma EN13452-1.
Assim mesmo, o WSP pode estar a vo.
RESPOSTA 84 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 85
85 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.2 Desempenho em Regime Degradado Desempenho em Tração
1.6.2 Desempenho em Regime Degradado Desempenho em Tração
O veículo em vazio deverá rebocar outro veículo vazio, com a tensão da linha igual a 80% da tensão nominal e rampa de 7%. O comboio formado pelas duas unidades
deverá poder se movimentar com velocidade de até 20 km/h até estacionar, em qualquer ponto da linha.
Sugerimos: O veículo vazio deverá rebocar outro veículo vazio, com a tensão da linha igual a 80% da tensão nominal e rampa de 7%.
O comboio formado pelas duas unidades deverá poder se movimentar com velocidade de até 20 km/h até estacionar, em pontos com pendentes inferiores a 6%.
Jus ﬁca va: Levando em consideração que o VLT rebocado não pode frear, o requisito de pendente é demasiado exigente para o único veículo que dispõe de freio
opera vo.
O VLT poderá frear o comboio formado por dois veículos vazios em uma rampa máxima de 6%.
RESPOSTA 85 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 86
86 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.2 Desempenho em Regime Degradado Desempenho em Tração
1.6.2 Desempenho em Regime Degradado Desempenho em Tração
Sem uma unidade de freio o desempenho da frenagem de serviço deverá ser man do até a úl ma estação / parada da linha, sem redução da segurança e da
conﬁabilidade da operação, com o veículo trafegando a 40 km/h.
Sugerimos: Sem uma unidade de freio o desempenho da frenagem de serviço deverá ser man do até a úl ma estação / parada da linha, sem redução da segurança e
da conﬁabilidade da operação, com o veículo trafegando a 40 km/h, cargado en Carga Maxima (CM).
Jus ﬁca va: Segundo nosso comentário em 1.6 para o desempenho em modo Normal.
RESPOSTA 86 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 87
87 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.2 Desempenho em Regime Degradado Desempenho em Tração
1.6.2 Desempenho em Regime Degradado Desempenho em Tração
Sem uma unidade de freio a taxa de frenagem de emergência deverá ser no mínimo igual a 2,3 m/s², com o veículo trafegando a 40 km/h, sem redução da segurança
e da conﬁabilidade da operação.
Sugerimos: Sem uma unidade de freio de atrito, a taxa de frenagem de emergência deverá ser no mínimo igual a 2,3 m/s², com o veículo trafegando a 40 km/h, sem
redução da segurança e da conﬁabilidade da operação.
Jus ﬁca va: O caso do freio eletrodinâmico supõe uma perda de contribução maior que um freio de frição, já que os VLTs dispoem de um freio eletrodinâmico
potente.
Em caso de perda de um freio eletrodinâmico, a desaceleração de urgência ob da será aproximadamente de 2 m/s2
RESPOSTA 87 (VE)
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As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 88
88 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
1.6.2 Desempenho em Regime Degradado Desempenho em Tração
1.6.2 Desempenho em Regime Degradado Desempenho em Tração
A frenagem de estacionamento do veículo deverá sempre ser capaz de manter parado um comboio formado por dois veículos vazios, mesmo em rampa máxima de
7%.
Sugerimos: A frenagem de estacionamento do veículo deverá sempre ser capaz de manter parado um comboio formado por dois veículos vazios, mesmo em rampa
máxima de 6 %.
Jus ﬁca va: Levando em consideração que o VLT rebocado não pode frear, o requisito de pendente é demasiado exigente para o único veículo que dispõe de freio
opera vo.
O VLT poderá frear o comboio formado por dois veículos vazios em uma rampa máxima de 6%.
RESPOSTA 88 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 89
89 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
3.2 CONFORTO CLIMÁTICO
ABNT, UIC e CENELEC ou outra equivalente reconhecida internacionalmente.
Sugerimos: ABNT, UIC , CENELEC, EN ou outra equivalente reconhecida internacionalmente.
RESPOSTA 89 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.
No caso especíﬁco, a Norma Europeia EN poderá ser considerada.

CONTRIBUIÇÃO 90
90 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
3.5 LIMPADOR DE PARA-BRISA
A área coberta pelo limpador de para-brisa deverá corresponder no mínimo a 80% da área de visibilidade na cabina sem chuva.
Sugerimos: A área coberta pelo limpador de para-brisa deverá corresponder no máximo a 80% e no mínimo de 50% da área de visibilidade na cabine sem chuva
RESPOSTA 90 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 91
91 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
3.7 RETROVISORES E CÂMERAS FRONTAIS
Essa supervisão deverá permanecer disponível até uma distância de 50 m após a saída do veículo da estação/parada. Essa função será possibilitada pela projeção das
imagens das câmeras com IP na vo preferencialmente PoE do CFTV a serem instaladas nas laterais dianteiras e traseiras dos veículos e visualizadas nos dois monitores
frontais (um em cada cabine) a serem instalados no console de condução.
Sugerimos: Essa supervisão deverá permanecer disponível até uma distância de 50 m após a saída do veículo da estação/parada. Essa função será possibilitada pela
projeção das imagens das câmeras com IP na vo preferencialmente PoE do CFTV a serem instaladas nas laterais dianteiras e traseiras dos veículos e visualizadas nos
monitores instalados no painel de condução.
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Jus ﬁca va: O requisito original se contradiz com o requisito da seção 7.3 que diz o seguinte “Dois dos monitores instalados no painel de condução serão u lizados
também para observação pelo condutor das quatro câmeras externas (retrovisores).
Um monitor instalado na lateral da cabina de condução, para observação das imagens das câmeras internas do salão de passageiros.”
RESPOSTA 91 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.
Os casos em que houver contradição ou conﬂito entre especiﬁcações serão tratados.

CONTRIBUIÇÃO 92
92 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
7.1.1 Mensagens Variáveis
7.1.1 Mensagens Variáveis
Deverá ser previsto no salão de passageiros, disposi vos do po display programáveis, de tecnologia LED (painel de mensagens eletrônico) para indicação do nome da
estação em que o VLT encontra-se, qual a próxima estação, lado de desembarque, e mensagens pré-gravadas.
Sugerimos: Deverá ser previsto no salão de passageiros, disposi vos do po display programáveis, de tecnologia LED ou LCD (painel de mensagens eletrônico) para
indicação do nome da estação em que o VLT encontra-se, qual a próxima estação, lado de desembarque, mensagens pré-gravadas, e imagens e de mensagens
operacionais e de interesse público.
Jus ﬁca va: Atualmente, na grande maioria dos trens e VLTs usualmente se instalam displays LCD em vez de cartelas LED de sala. Os displays LCD oferecem maior
possibilidade de visualização e a percepção visual dos passageiros, melhora. Por isto a CAF propõe trocar o requisito para que permita a instalação de dispalys LCD
para mostrar informação do nome da estação em que o VLT encontra-se, qual a próxima estação, lado de desembarque, e mensagens pré-gravadas.
RESPOSTA 92 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 93
93 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
7.1.1 Mensagens Variáveis
7.1.1 Mensagens Variáveis
Dois conjuntos com dois monitores de TV, um direcionado para cada sen do, para transmissão de imagens e de mensagens operacionais e de interesse público.
Sugerimos: Deverá ser previsto no salão de passageiros, disposi vos do po display programáveis, de tecnologia LED ou LCD (painel de mensagens eletrônico) para
indicação do nome da estação em que o VLT encontra-se, qual a próxima estação, lado de desembarque, mensagens pré-gravadas, e imagens e de mensagens
operacionais e de interesse público.
Jus ﬁca va: A CAF propõe que seja empregado os mesmos displays LCD para mostrar informação de indicação do nome da estação em que o VLT encontra-se, qual a
próxima estação, lado de desembarque, e mensagens pré-gravadas, e imagens e de mensagens operacionais e de interesse público.
RESPOSTA 93 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 94
94 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
7.1.1 Mensagens Variáveis
7.1.1 Mensagens Variáveis
Caracterís cas Técnicas
Sugerimos: Caracterís cas Técnicas Indicador de Des no frente e traseira
Jus ﬁca va: Na seção 7.1 se descrevem vários pos de disposi vos para mostrar informação visual:
- Cartões LED fontais (1 na parte frontal de cada módulo extremo)
- Cartões LED exteriores laterais (2 pela traseira do VLT)
- Mapas de rota dinâmicos (1 por porta).
-Cartões LED interiores
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- Displays LCD para mostrar informação operacionais e de interesse público
As caracterís cas técnicas indicadas nesta seção como por exemplo , tamanho mínimo da área de exibição, diâmetro de LED, número de linhas... são aplicáveis aos
cartões LED frontais mas não podem ser aplicáveis aos displays LCD, dynamic route maps, cartões LED interiores e cartões LCD laterais.
RESPOSTA 94 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 95
95 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
7.2 SISTEMA DE AVISOS AOS PASSAGEIROS (PAS)
7.2 SISTEMA DE AVISOS AOS PASSAGEIROS (PAS)
Sonoﬂetores ao longo do veículo
Sugerimos: Alto falantes ao longo do veículo
Jus ﬁca va: Atualmente os VLTs empregam Alto falantes em vez de Caixas Acús cas com Sonoﬂetores
RESPOSTA 95 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 96
96 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
7.2 SISTEMA DE AVISOS AOS PASSAGEIROS (PAS)
Em qualquer sonoﬂetor, apresentar resposta em frequência na faixa de 200 a 8.000Hz ± 3 dB, sendo permi da uma queda não superior a 6 dB por oitava abaixo de
200 Hz e acima de 8.000Hz.
Sugerimos: Em qualquer sonoﬂetores alto falante, apresentar resposta em frequência na faixa de 200 a 8.000Hz ± 3 dB, sendo permi da uma queda não superior a 6
dB por oitava abaixo de 200 Hz e acima de 8.000Hz.
Jus ﬁca va: Atualmente os VLTs empregam Alto falantes em vez de Caixas Acús cas com Sonoﬂetores
RESPOSTA 96 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 97
97 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
7.2 SISTEMA DE AVISOS AOS PASSAGEIROS (PAS)
Os sonoﬂetores monitor das cabines do veículo deverão atender às necessidades de comunicação do sistema de sonorização, do radiocomunicador e do
intercomunicador. Seu controle de volume deverá ser ajustável pelo condutor de forma independente para cada um destes subsistemas.
Sugerimos: Os sonoﬂetores alto falantes monitor das cabines do veículo deverão atender às necessidades de comunicação do sistema de sonorização, do
radiocomunicador e do intercomunicador. Seu controle de volume deverá ser ajustável pelo condutor de forma independente para cada um destes subsistemas.
Jus ca va: Atualmente os VLTs empregam Alto falantes em vez de Caixas Acús cas com Sonoﬂetores
RESPOSTA 97 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 98
98 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
7.2 SISTEMA DE AVISOS AOS PASSAGEIROS (PAS)
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7.2 SISTEMA DE AVISOS AOS PASSAGEIROS (PAS)
O sistema deverá incorporar recursos para controle dinâmico e automá co dos níveis de pressão sonora individual de cada módulo e na cabina do veículo, em função
do ruído ambiente desses locais.
Sugerimos: O sistema deverá incorporar recursos para controle dinâmico e automá co dos níveis de pressão sonora individual de cada módulo no salão de
passageiros, e na cabina do veículo, em função do ruído ambiente desses locais.
Jus ﬁca va: No estado da arte atual, os VLTs usualmente empregam ajustes automá cos de volume comum para a zona de passageiros. Esta solução é mais eﬁciente
que uma solução baseada em ajuste individual de áudio por módulos.
RESPOSTA 98 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 99
99 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
8.1 SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE (DATA BUS)
8.1 SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE (DATA BUS)
Rede estruturada redundante “fast - ethernet”;
Sugerimos: Rede estruturada redundante “fast - ethernet” ou MVB;
Jus ﬁca va: Atualmente a grande maioria de trens e VLTs implementa um sistema de monitoramento, diagnós co, registro e controle de dados baseado em uma rede
MVB que cumpre a norma internacional IEC 61375. A CAF aconselha que o edital permita como alterna va colocar rede MVB.
RESPOSTA 99 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 100
100 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
8.1 SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE (DATA BUS)
Switches redundantes;
Sugerimos: Switches ou repe dores MVB redundantes;
Jus ﬁca va: Atualmente a grande maioria de trens e VLTs implementa um sistema de monitoramento, diagnós co, registro e controle de dados baseado em uma rede
MVB que cumpre a norma internacional IEC 61375. A CAF aconselha que o edital permita como alterna va colocar rede MVB.
RESPOSTA 100 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 101
101 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
8.1.1 Gravação de Eventos Operacionais
Posição do trem na via dada pelo sistema de sinalização via rede Data bus em cada evento;
Sugerimos: Posição do trem na via dada pelo sistema de sinalização AVL (Sistema de Localizaçao Automa ca do Veículo e Regulaçao de Serviço) via rede Data bus em
cada evento;
Jus ﬁca va: Não há sistema de sinalização no VLT. O VLT é conduzido em condução a vista, sob a responsabilidade do condutor. Em outro documento na parte de
sinalização é feita referência ao AVL. Neste requisito teria que colocar portanto AVL em vez de sistema de sinalização.
RESPOSTA 101 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.
Importante ressaltar que o sistema de sinalização faz parte do Anexo III – Sistemas e não do Anexo IV – Material Rodante.
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SISTEMA DE TRANSMISSÃO DADOS – STD, apresentado no Anexo III descreve a rede de Wi-Fi e sua funcionalidade, entre outras:

...A rede Wi-Fi deverá ser projetada para atender aos requisitos de alta conﬁabilidade, disponibilidade e segurança provendo a troca de dados entre o CCO e o VLT,
como por exemplo: a seleção e visualização de imagens das câmeras internas do VLT em posto de monitoramento de imagem no CCO, fazer download das imagens
gravadas e armazenadas em equipamento de gravação embarcado....

CONTRIBUIÇÃO 102
102 - 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pdf
9.2 SEGURANÇA PASSIVA
Todos os materiais u lizados no veículo deverão atender à norma NF F 16-101, e os equipamentos elétricos à norma NFF16-102, quanto à resistência a fogo.
Sugerimos: Todos os materiais u lizados no veículo deverão atender à norma En45545 1-7
Jus ﬁca va: A NF F16 já está desatualizada, na Europa a En45545 engloba todas as normas de fogo dos diferentes países europeus.
RESPOSTA 102 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 103
103 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
1.1.5 Estações
Premissas para as plataformas de embarque e desembarque
Deve considerar para o dimensionamento composição do VlT com 45 metros de comprimento 2,65 metros de largura, piso baixo com 30 cm de altura.....
Sugerimos:
A altura padrão para o piso ao longo do VLT será de 30 até 35 cm.
RESPOSTA 103 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.
Com relação ao caso especíﬁco, a altura padrão média para o piso da estação ao longo da linha do VLT será de 30 a 35 cm. Estações unidirecionais tem largura mínima
recomendada de 2,65m e estações bidirecionais largura mínima 3,45m (fonte: TRB (2013) Transit Capacity and Quality of Servive Manual; e Vuchic, V. (2007) Urban
Transit Systems and Technology) O comprimento da composição em geral varia de 30 a 44 metros, sendo adotado neste caso a medida de 45 a 55 metros. O projeto
foi apresentado como um estudo preliminar. Na elaboração do projeto execu vo, as soluções devem ser discu das face à melhor operação possível, que atenda aos
usuários, aos pedestres, aos motoristas e a cidade de maneira geral.
Deverá ser garan da a capacidade mínima de 400 passageiros por composição, a ﬁm de garan r a capacidade de 10.000 pass/h/sen do, com os intervalos de projeto
na Via W3.
CONTRIBUIÇÃO 104
104 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
1.11.1 REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS - PSD
Portas de Acesso
......
O tempo de abertura e fechamento das portas de acesso deverá ser de 2,5 segundos, com possibilidade de regulagem entre 2,0 e 3,0 segundos....
Sugerimos: Este po de tempo (2,0 e 3,0) para portas é pico de metrôs, as portas de VLT operam com o tempo de 3,5 segundos.
RESPOSTA 104 (AJ)
Sugestão acolhida. O tempo de abertura e fechamento será ajustado.

CONTRIBUIÇÃO 105
105 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
1 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MATERIAL RODANTE
1.2 Dimensões do veículo
Comprimento Máximo: 45 m;
Sugerimos: Comprimento Máximo: 46 m
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RESPOSTA 105 (VE)
As estações serão adequadas, na fase de projeto execu vo, ao material rodante especiﬁcado, o material rodante poderá ter outro comprimento, cabendo ao
proponente fazer as adaptações de todos os sistemas e obras civis.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 106
106 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
1.5.1 Desempenho em Regime Normal
O sistema de tração e frenagem elétrica deverá ser projetado para funcionar em toda a faixa de velocidade operacional e para as condições de carro vazio até
carregado, considerando 8 passageiros em pé/m2.
Sugerimos: O sistema de tração e frenagem elétrica deverá ser projetado para funcionar em toda a faixa de velocidade operacional e para as condições de carro vazio
até carregado, considerando 6 passageiros em pé/m2 para tração e 6 passageiros em pé/m2 para freio.
RESPOSTA 106 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 107
107 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
1.5.1 Desempenho em Regime Normal
Os equipamentos de tração e frenagem elétrica, em conjunto com o motor de tração, deverão proporcionar frenagem elétrica no trem em todas as condições de
carga e para qualquer valor de aceleração de frenagem de serviço. O sistema deverá ser dimensionado de forma a proporcionar taxa de frenagem plena nominal de
1,2 - 0 + 0,1 m/s², sem necessidade de complementação do freio de atrito, pelo menos a par r da velocidade de 70 km/h até 5 km/h, independentemente do nível de
carregamento dos carros.
Sugerimos: Os equipamentos de tração e frenagem elétrica, em conjunto com o motor de tração, deverão proporcionar frenagem elétrica no trem para qualquer
valor de aceleração de frenagem de serviço, para cargas de passgeiros até a carga Máxima (CM). O sistema deverá ser dimensionado de forma a proporcionar taxa de
frenagem plena nominal de 1,2 - 0 + 0,1 m/s², sem necessidade de complementação do freio de atrito, pelo menos a par r da velocidade de 50 km/h até 5 km/h,
independentemente do nível de carregamento dos carros.
RESPOSTA 107 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 108
108 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
1.5.1 Desempenho em Regime Normal
A frenagem de serviço deverá garan r uma desaceleração de 1,2 m/s² em qualquer condição de operação do veículo, com carregamento excepcional (CE), com os
trilhos secos ou molhados e em rampas descendentes. A variação da desaceleração com o tempo (“jerk”) deverá estar compreendida entre 0,7 e 1,2 m/s³ nessas
condições.
Sugerimos: A frenagem de serviço deverá garan r uma desaceleração de 1,2 m/s² em qualquer condição de operação do veículo, com carregamento máximo (CM),
com os trilhos secos ou molhados e em rampas descendentes. A variação da desaceleração com o tempo (“jerk”) deverá estar compreendida entre 0,7 e 1,2 m/s³
nessas condições.
RESPOSTA 108 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 109
109 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
1.5.1 Desempenho em Regime Normal
Frenagem elétrica regenera va/reostá ca (eletrodinâmica).
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sugerimos: Frenagem elétrica regenera va/reostá ca (eletrodinâmica).
Eliminar esta cláusula.
O freio elétrico não é um freio de segurança; no freio de segurança atuam unicamente o freio de frição e o freio eletromagné co.
Isto pode ser visto na tabela 6 da norma va européia de freio EN13452-1
RESPOSTA 109 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.
No caso especíﬁco, as especiﬁcações técnicas a serem observadas poderão ser compa bilizadas com normas técnicas de uso consagrado.

CONTRIBUIÇÃO 110
110 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
1.5.1 Desempenho em Regime Normal
A frenagem de emergência, com auxílio do freio eletromagné co, deverá garan r uma desaceleração entre 2,3 e 2,8 m/s², independentemente das condições de
aderência roda/trilho.
Sugerimos: A frenagem de emergência, com auxílio do freio eletromagné co, deverá garan r uma desaceleração entre 2,3 e 2,8 m/s² com uma carga de passageiros
até a Carga Máxima (CM), em condições de aderência normais.
RESPOSTA 110 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 111
111 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
1.5.2 Desempenho em Regime Degradado
1.5.2 Desempenho em Regime Degradado
O veículo em vazio deverá rebocar outro veículo vazio, com a tensão da linha igual a 80% da tensão nominal e rampa de 7%. O comboio formado pelas duas unidades
deverá poder se movimentar com velocidade de até 20 km/h até estacionar, em qualquer ponto da linha.
Sugerimos: A frenagem de estacionamento do veículo deverá sempre ser capaz de manter parado um comboio formado por dois veículos vazios, mesmo em rampa
máxima de 6 %.
RESPOSTA 111 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 112
112 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
1.5.2 Desempenho em Regime Degradado
A frenagem de estacionamento do veículo deverá sempre ser capaz de manter parado um comboio formado por dois veículos vazios, mesmo em rampa máxima de
7%.
Sugerimos: A frenagem de estacionamento do veículo deverá sempre ser capaz de manter parado um comboio formado por dois veículos vazios, mesmo em rampa
máxima de 6%.
RESPOSTA 112 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 113
113 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
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7. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, COMUNICAÇÕES E VÍDEO VIGILÂNCIA
7.1 Sistema de Informações aos Passageiros (PAS)
Tamanho, mínimo, da área de exibição: 200 mm x 1490 mm
Sugerimos: Indicador de Des no frente e traseira: Tamanho, mínimo, da área de exibição: 200 mm x 1490 mm"
RESPOSTA 113 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 114
114 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
9.1.3 Disposi vo de Alarme e Evacuação
As funções de alarme e evacuação deverão ser facilmente acessíveis aos passageiros em cada porta de acesso.
Sugerimos: As funções de alarme e evacuação deverão ser facilmente acessíveis aos passageiros em cada salão.
RESPOSTA 114 (AJ)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.
No caso especíﬁco, a sugestão será acolhida e a redação alterada.

CONTRIBUIÇÃO 115
115 - 1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO.pdf
9.1.6 Resistência dos Materiais a Fogo
Todos os materiais u lizados no veículo deverão atender à norma NF F 16-101, e os equipamentos elétricos à norma NFF16-102, quanto à resistência a fogo.
Sugerimos: Todos os materiais u lizados no veículo deverão atender à norma EN45545-1 HL1, e os equipamentos elétricos à norma EN45545-2, quanto à resistência a
fogo.
RESPOSTA 115 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

Nº: 2e
NOME DO INTERESSADO: Alex Wang

CONTRIBUIÇÃO 1
Prezado Sr.
Muito bom dia.
Sou alex wang, par cipei a sua audiencia publica no 14 do Abril. muito agradecimento pela sua apresentacao do Sr. Luiz, Sr. Henrique, e o Sr. Antonio.
Venho por este meio de consulta as coisas que estou com dúvida em seguinte:
1. Podemos ler a antecipação de inves mento do projeto, o desenho do vlt, etc., Podemos saber os seus requisitos de qualiﬁcação de fornecedor dos veículos? Existe
um requisito para produzir local no brasil?
RESPOSTA 116 (ES)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
As condições de par cipação na licitação, apresentadas no item 14.5.2 da minuta de edital, para os itens material rodante e sistemas ﬁxos, permitem a apresentação
de proposta da quase totalidade dos fabricantes com experiência nesse po de fornecimento.
Não há exigência para se produzir no Brasil.

CONTRIBUIÇÃO 2
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2. Quem vai comprar o carro? o governo, concessão, or spv? Se o governo pode fazer a posição de importador, para melhorar os impostos de tarifa?
RESPOSTA 117 (ES)
O Material Rodante será adquirido pela Concessionária vencedora da licitação da PPP.

CONTRIBUIÇÃO 3
3. A sua tabela de programação de licitação vai emi r depois de tribunal?
RESPOSTA 118 (ES)
O detalhamento dos procedimentos licitatórios constará da versão definitiva do Edital, que será publicada após a análise e aprovação do estudo pelo Tribunal de Contas do
Distrito Federal e o cumprimento de todos requisitos legais e técnicos relacionados à estruturação do empreendimento.

Nº: 3e
NOME DO INTERESSADO: Alexander Chromy

CONTRIBUIÇÃO 1
Formulário de Contribuição: Alexander Chromy
Cadernos 4 e 5.0
• Geral: previsão de comprimento das plataformas para composições de 2 VLTs (aprox. 90m)?
RESPOSTA 119 (ES)
Nas projeções de demanda não será necessário ampliar para duas composições. Caso, no futuro se faça necessário, é possível ampliar as plataformas.

CONTRIBUIÇÃO 2
• Traçado entre CM e TAS (caderno 4, pág. 9): proposta interessante, junto com a urbanização do Setor Policial, porém envolve um traçado com curvas
rela vamente apertadas (raios de 70 a 100m) e não detalha o acesso ao CM (sendo que o desenho apresenta o layout do CM do anteprojeto/projeto funcional do
projeto de 2009/2010; este projeto já nha sido modiﬁcado ao longo do projeto execu vo).
RESPOSTA 120 (ES)
O SPO é o setor em Brasília com menor densidade de empregos. Considera-se que deva evoluir. A posição do traçado visa explorar esse futuro. A opção de 2009
atendia ao metrô, mas não à cidade.
O acesso proposto ao CM ocorre após o viaduto sobre o metrô, na lateral das vias de estacionamento.
O citado projeto execu vo do CM, foi modiﬁcado durante a obra, e o respec vo contrato foi anulado. Assim ele, formalmente, não existe. O novo projeto execu vo do
VLT irá estudar todos esses aspectos. Antes da sua execução será subme do à análise do Poder Concedente.

CONTRIBUIÇÃO 3
• A solução apresentada para a estação TAS aumenta consideravelmente a distância entre as plataformas do VLT e as do metrô, prejudicando a integração entre os
dois modais.
RESPOSTA 121 (ES)
No detalhamento do projeto execu vo poderão ser feitos adequação para o mizar a integração entre os modais.

CONTRIBUIÇÃO 4
• Traçado ao longo da W3: detalhamento das interseções? Estudo de tráfego para conﬁrmar a viabilidade da re rada dos retornos?
RESPOSTA 122 (ES)
Conforme item 6.1.2. da minuta de contrato, a futura concessionária deverá, em até dois meses contados da assinatura do contrato, fazer uma microssimulação
computacional para avaliar essa questão, entre outras. Caso necessário, adequações serão feitas.

CONTRIBUIÇÃO 5
• Estações SARAH e SCS estão muito próximas (250m); dito estações SCN, SRTVN e 502N (300m)
• Estações 514N e SHLN estão muito afastadas (quase 1km)
RESPOSTA 123 (ES)
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Devido ao número de embarques e desembarques previstos, a demanda dos setores centrais requer estações mais próximas. Por outro lado, optou-se por atender
melhor ao SHLN do que à Quadra 516 Norte, pelo fato de ter demanda muito maior.

CONTRIBUIÇÃO 6
• Aeroporto: visto os empreendimentos previstos no aeroporto e o espaço disponível reduzido do canteiro central da EPAR, a implantação do VLT deverá ocorrer na
pista paralela ao sul da EPAR, atrás das concessionárias, evitando também o cruzamento em nível com as pistas da EPAR sen do terminal.
RESPOSTA 124 (ES)
O traçado do VLT, nessa versão de anteprojeto, está no canteiro central da EPAR. Quando da elaboração do Projeto Execu vo alterações poderão ser discu das com os
órgãos competentes. Poderá ser alterado, na fase de Projeto Execu vo. Caso se conclua que o viaduto de retorno localizado na mesma via, cujos pilares estão nos
canteiros centrais (ver caderno 4), não é relevante, o VLT o VLT poderá ser deslocado para o canteiro da pista local.

CONTRIBUIÇÃO 7
• Viaduto sobre a EPDB, perto do balão da Dona Sarah: este viaduto se encontra diretamente na aproximação à pista 11L do aeroporto – não teria problema com
normas de segurança? Melhor passar sob a EPDB, igual à pista do BRT mais a oeste?
• Interessante a previsão de uma estação de integração com o BRT Sul, perto do balão da Dona Sarah (ainda mais pensando na rede estratégica do PDTT, subs tuindo
o BRT por VLT).
RESPOSTA 125 (ES)
O gabarito do viaduto do VLT não conﬂita com o cone do aeroporto, o gabarito é mais baixo que os postes de iluminação. Um posicionamento mais a oeste alongaria
o traçado do VLT.

CONTRIBUIÇÃO 8
• Estação EPGU: estudar a implantação das plataformas no viaduto sobre a EPGU, permi ndo assim uma (melhor) integração com as linhas de ônibus nesta via.
RESPOSTA 126 (ES)
O perﬁl (projeção ver cal) sobre a EPGU é necessariamente em rampa, para viabilizar a estação. Nessa localização facilita-se a integração com linhas de ônibus da
EPGU.

CONTRIBUIÇÃO 9
• Traçado entre Aeroporto e EPGU/TAS: alargando um pouco a infraestrutura do VLT,
poderia ser implantada uma ciclovia/ (passeio compar lhado) paralelo às vias do VLT, servindo também como pista de manutenção.
RESPOSTA 127 (ES)
O alargamento da via do VLT na Hípica é uma boa sugestão e favoreceria a manutenção. Quanto a ciclovia, deverá ser prevista como em todo o projeto. Tais sugestões
deverão ser estudados para sua inclusão no projeto execu vo a ser desenvolvido pela futura concessionária.

CONTRIBUIÇÃO 10
• Estações: catracas e plataformas fechadas? Mo vo de não se usar o conceito implantado no sistema de VLT do Rio de Janeiro?
RESPOSTA 128 (ES)
O sistema de arrecadação (bilhetagem) deve evoluir em tecnologia. Por enquanto, nas experiências existentes (no Brasil e exterior) mostram grande evasão de
passageiros em sistemas sem catracas. Essa discussão envolve, portanto, a possível alocação dos riscos de evasão para o PODER CONCEDENTE, de forma a recompor
eventuais desequilíbrios ﬁnanceiros decorrentes da evasão. Envolve também questões urbanís cas que estão sendo discu das com os órgãos competentes.

CONTRIBUIÇÃO 11
• Estação TAN: integração seria melhor dentro do próprio terminal, saindo do canteiro central da via STN. Também deve se prever a futura ligação com o Eixo Norte,
seja por BRT ou por VLT (ver PDTT, rede 20 anos).
RESPOSTA 129 (ES)
O projeto para o TAN está sendo desenvolvido pela SEMOB, de modo a compa bilizar o estudo apresentado para o VLT com os outro modais no que se refere às
questões de integração e acessibilidade.

Nº: 4e
NOME DO INTERESSADO: Allan Araújo
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CONTRIBUIÇÃO 1
Soube da possibilidade de sugestão ao projeto do VLT da W3 e gostaria de propor a adequação dos trilhos ao canteiro central já existente, isto é, sem eliminá-lo
totalmente, mais pela preservação das árvores do que do estacionamento. É possível que o trem passe na faixa lateral ao canteiro central ou junto às calçadas da
W3....
RESPOSTA 130 (ES)
O canteiro central será man do, como pode ser veriﬁcado no estudo apresentado. O VLT u lizará a faixa de tráfego hoje existente junto ao canteiro central.

CONTRIBUIÇÃO 2
Proponho também aproveitar a recuperação da W3 para permi r o uso comercial e de serviços do lado das 700, onde há apenas casas. Manter a avenida comercial
em apenas de um lado não a torna sustentável. De outro lado, seria bom permi r a construção de prédios mistos do lado das 500, com apartamentos residenciais nos
andares superiores, garan ndo permanente presença humana na região também durante a noite.
RESPOSTA 131 (OU)
O uso comercial do lado das Quadras 700 Sul teria aspectos posi vos para viabilização do projeto do VLT na via W3 (no trecho Norte já existe tal uso). A sugestão será
subme da à análise dos órgãos competentes, em especial a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Distrito Federal.

Nº: 5e
NOME DO INTERESSADO: Anisio Silva – V. Pioneira

Senhores, conforme mensagem constante no site consulta publica com o endereço h p://semob.df.gov.br/audiencias-publicas/ estou anexando arquivo em Word
contento 61 páginas com contribuições para conclusão da Audiência Pública do VLT conforme acima. Tais contribuições foram preenchidas no formulário modelo
constante no referido site.
A . Anisio Silva
Formulário de Contribuição (1) : Audiência Pública VLT – Contribuições

CONTRIBUIÇÃO 1
Considerando o estado de fragilidade e diﬁculdades ﬁnanceiras pelas quais passa o país, o estado, os municípios e o Distrito Federal.
Considerando que tal situação de diﬁculdades inques onavelmente será agravada pelos reﬂexos decorrentes da pandemia COVID-19.
Considerando que a implantação do VLT implica na realização de inves mentos da ordem de mais de R$ 2.061.456.361,24 (dois bilhões, sessenta e um milhões,
quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais), na data base de julho de 2019, a ser suportado tanto por recursos do GDF quanto da futura
concessionária que se responsabilizará pelos serviços, conforme cláusula 15.6 da minuta do contrato de concessão.
Considerando que, apenas em recursos públicos, es ma-se que os dispêndios superarão R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e meio de reais), , conforme cláusula 15.6 da
minuta do contrato de concessão.
Considerando que os custos por quilômetros rela vos à operação dos sistemas de VLT e de metrô são muitas vezes superiores quando em comparação com outros
modais como, por exemplo, o BRT _ Bus Rapid Transit.
Considerando que o Distrito Federal teve exemplos recentes de empreendimentos que demandaram elevadíssimos inves mentos e que, com a devida vênia, são
subu lizados, tais quais o sistema de metrô do Distrito Federal e o Estádio Mané Garrincha.
Sugere-se que, enquanto capital do Brasil, e para ﬁns de dar exemplo aos estados-membros da nação, como medida de economicidade e modicidade seja subs tuída
a implantação do VLT ora licitado por sistema alterna vo, tal qual o BRT, por exemplo.
RESPOSTA 132 (EM)
A escolha do VLT ocorreu em função de sua capacidade de transporte (que também poderia ser a ngida pelo BRT), do uso de tração elétrica e pela sua capacidade de
revitalização urbana, comprovada em todo o mundo, para recuperar a via que já foi a mais importante da cidade e hoje encontra-se totalmente deteriorada.
O uso do VLT permi rá u lizar-se menos veículos de transporte público para atendimento a uma mesma demanda. Hoje passam na W3 mais de 200 linhas de ônibus.
A faixa exclusiva não mais dá vazão a todo esse volume.

CONTRIBUIÇÃO 2
CLÁUSULA DO EDITAL:
71. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: é o somatório dos valores nominais da RECEITA TARIFÁRIA, projeção da CONTRAPRESTAÇÃO, projeção das RECEITAS
ACESSÓRIAS e APORTES PÚBLICOS, na data-base 1º/julho/2019.
(...)
4.4.2. As TARIFAS a serem pra cadas, inclusive respeitarão a grade tarifária vigente, observados os termos do CONTRATO, resultando na grade tarifária do SI-VLT-W3,
constante da Cláusula 13 do CONTRATO.
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4.4.2.1. A grade tarifária do SI-VLT-W3 exibida no item 13.6.2 da Cláusula 13 do CONTRATO contempla 32% (trinta e dois por cento) de gratuidades legais em termos
de USUÁRIOS transportados.
4.4.2.2. A grade tarifária do SI-VLT-W3, com base no percentual de gratuidades citado no item anterior promove o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro da CONCESSÃO.
4.4.2.3. A variação/ﬂutuação do percentual de gratuidades legais, citado acima será mi gada/compensada mediante o mecanismo previsto no item 14.3.3 da Cláusula
14 do CONTRATO de forma a manter o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro da CONCESSÃO.
4.4.3. A TARIFA para o modo VLT durante a FASE I e a FASE II será de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), na data-base 1º/07/2019.
4.4.3.1. A TARIFA INTEGRADA DO SI-VLT-W3 será de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) durante a FASE I e FASE II, na data-base 1º/07/2019.
CONTRIBUIÇÃO:
Conforme ﬁca claro das referências constantes do edital à data-base dos estudos, assim como do teor dos próprios estudos técnicos de viabilidade econômicoﬁnanceira que foram disponibilizados para consulta pública, a data-base considerada foi 01/07/2019.
Considerando que (i) a defasagem dos estudos técnicos implica em distorção dos parâmetros fornecidos para elaboração das propostas em relação à situação
iden ﬁcada no momento da elaboração destas propostas, (ii) que tais distorções se agravam ante o fato de que o cenário pós-COVID/19 altera completamente os
parâmetros imaginados de execução dos serviços, custos, despesas, inves mentos e receitas, bem como que (iii) a defasagem dos estudos no caso é sobremaneira
excessiva e desarrazoada (podendo-se aﬁrmar tranquilamente que ultrapassará o marco de um ano quando da efe va deﬂagração do certame), sugerimos que os
estudos técnicos de viabilidade econômico-ﬁnanceira sejam completamente atualizados, de forma a inclusive reﬂe r o cenário micro e macro econômico pós-COVID
19, para que somente a par r de então haja a deﬂagração do presente certame.
RESPOSTA 133 (EM)
O cenário micro e macroeconômico pós-Covid19, bem como quando ocorrerá o ﬁm da pandemia, são questões imprevisíveis. Qualquer avalição neste momento,
correria o risco de ter de ser refeita futuramente. Por outro lado, não há sen do em se paralisar todas as ações rela vas à estruturação do projeto aguardando a volta
a normalidade. O que se espera é que após o ﬁnal da pandemia, visto que as caracterís cas urbanas e demográﬁcas do Distrito Federal não sofreram alterações
signiﬁca vas, é que os sistemas de transportes venham a se normalizar apresentando caracterís cas de demanda alinhadas com o estudo que foi desenvolvido.
Pequenas variações seriam suportadas pelo risco de demanda compar lhado. Entretanto, se o cenário que se apresentar no momento da licitação for muito dis nto
daquele que embasou o estudo, certamente serão feitas as devidas revisões.

CONTRIBUIÇÃO 3
CLÁUSULA DO EDITAL:
1.4. A execução das FASES II e III PODERÃO ser inver das, a critério exclusivo do PODER CONCEDENTE.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 1.4 do edital prevê a possibilidade de inversão das fases II e III da execução contratual, a exclusivo critério do Poder Concedente. Considerando que tal
previsão, se man da, implica em impossibilidade de elaboração das propostas, bem como que tal inversão implicará em verdadeira alteração das premissas
contratuais e dos parâmetros adotados para elaboração das propostas, sugerimos que haja a exclusão da referida previsão..
RESPOSTA 134 (EM)
A possibilidade do PODER CONCEDENTE poder determinar a seu critério o momento da execução das Fases II e III tem obje vo de permi r que as decisões sejam
tomadas em função da disponibilidade de recursos públicos em cada momento. Como a totalidade dos custos correspondentes a essas fases são arcados pelo PODER
CONCEDENTE, não se considera que tal possibilidade irá alterar as premissas contratuais.

CONTRIBUIÇÃO 4
CLÁUSULA DO EDITAL:
4.3. A CONCESSIONÁRIA terá direito à integralidade do valor da TARIFA cobrada do PASSAGEIRO EXCLUSIVO DO SI-VLT-W3 e a parte do valor da TARIFA INTEGRADA
cobrada do PASSAGEIRO INTEGRADO, respeitados os termos das disposições legais per nentes e dos contratos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, conforme o
CONTRATO.
CONTRIBUIÇÃO:
No tocante à tarifa integrada, o edital e os seus anexos foram silentes no tocante ao parâmetro para aferição e par lhamento da receita entre os diferentes modais de
transporte, de sorte que solicitamos sejam tais disposições devidamente esmiuçadas na versão deﬁni va do instrumento convocatório.
Ademais, o edital e seus anexos foram silentes no tocante à indicação da observância do direito das concessionárias responsáveis pelo transporte de passageiros –
outros modais e, especialmente, ao transporte de passageiros por ônibus – ao equilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
RESPOSTA 135 (ES)
No edital é apresentado o parâmetro para aferição e par lha da receita entre os diferentes modais de transporte. O item 4.4.3.2 do edital assim dispôs:
4.4.3.2. Na par ção da TARIFA INTEGRADA 50% (cinquenta por cento) do seu valor será des nado ao SI-VLT-W3 e 50% (cinquenta por cento) ao Serviço Convencional
de Transporte Cole vo de Passageiros.
O edital não previu qualquer direito das concessionárias do transporte de passageiros de ônibus, pois não cabe a regulação do direito daquelas concessionárias no
edital e contrato do VLT. No entanto, nos estudos apresentados a questão foi levantada e certamente haverá a preservação dos direitos das concessionárias
responsáveis pelo transporte de passageiros por ônibus no que se refere ao equilíbrio econômico-ﬁnanceiro, conforme estabelecido nos respec vos contratos.

CONTRIBUIÇÃO 5
CLÁUSULA DO EDITAL:
5.2. iii. fundos de inves mentos. As sociedades ou en dades estrangeiras que não funcionam no Brasil, atenderão às exigências de habilitação, mediante documentos
equivalentes, auten cados pelos respec vos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, e deverão ter representação legal no Brasil, na data de apresentação
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_sistem…

37/192

29/10/2020

SEI/GDF - 49637744 - Relatório

dos documentos, com poderes expressos para receber citação e responder administra va e judicialmente.
CONTRIBUIÇÃO:
Ao que nos parece, a redação do item 5.2 foi apresentada na minuta do edital de maneira truncada, estando assim ininteligível. Solicitamos que na versão deﬁni va
do edital haja a devida re ﬁcação da cláusula para que a mesma seja apresentada de maneira mais clara.
RESPOSTA 136 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 6
CLÁUSULA DO EDITAL:
5.2. iii. fundos de inves mentos. As sociedades ou en dades estrangeiras que não funcionam no Brasil, atenderão às exigências de habilitação, mediante documentos
equivalentes, auten cados pelos respec vos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, e deverão ter representação legal no Brasil, na data de apresentação
dos documentos, com poderes expressos para receber citação e responder administra va e judicialmente.
CONTRIBUIÇÃO:
Apesar da redação confusa do item, nos parece que a cláusula 5.2 apresenta previsão ilegal, porquanto desconsidera a ﬂexibilização das exigências de consularização
de documentos estrangeiro estabelecidas no Decreto Federal nº 8.660/16
RESPOSTA 137 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada

CONTRIBUIÇÃO 7
CLÁUSULA DO EDITAL:
5.6. Não poderão par cipar da LICITAÇÃO empresas e/ou outras en dades cujos dirigentes, gerentes, sócios ou controladores, responsáveis técnicos ou legais sejam,
ou tenham sido nos úl mos 6 (seis) meses, dirigentes, gerente, servidor, empregado, ocupante de cargo em comissão, sócio ou componente do seu quadro técnico,
de órgão ou en dade contratante ou ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 5.6 da minuta do edital apresenta redação confusa, porquanto não deixa clara a diferença entre “órgão ou en dade contratante” e “en dade responsável pela
licitação”. Desta forma, sugerimos que haja a re ﬁcação da referida cláusula e/ou sejam prestados os devidos esclarecimentos sobre o ponto quando da divulgação da
versão deﬁni va do edital.
RESPOSTA 138 (EM)
Conforme se depreende do Contrato, o Contratante é o Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade. Demais deﬁnições serão
esclarecidas quando da publicação da versão deﬁni va do Edital.

CONTRIBUIÇÃO 8
CLÁUSULA DO EDITAL:
5.8. A par cipação sob a forma de CONSÓRCIO deverá observar as seguintes condições:
5.8.1. As sociedades consorciadas deverão apresentar compromisso público ou par cular de cons tuição de CONSÓRCIO, subscrito por todas as consorciadas, que
integrará os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e deverá contemplar:
(...)
5.8.1.3. Compromisso de que, caso venha a ser o vencedor do certame, cons tuir-se-á em Sociedade de Propósito Especíﬁco - SPE, segundo as leis brasileiras, na
forma de sociedade anônima, com sede e administração em Brasília-DF.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 5.8.1.3 do edital estabelece obrigação no sen do de que a futura SPE a ser cons tuída pelo licitante vencedor adota a forma de sociedade anônima.
Considerando que inexiste amparo legal para a referida exigência, solicitamos seja a mesma devidamente excluída do edital por ocasião da divulgação de sua versão
ﬁnal.
RESPOSTA 139 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 9
CLÁUSULA DO EDITAL:
5.8. A par cipação sob a forma de CONSÓRCIO deverá observar as seguintes condições:
5.8.1. As sociedades consorciadas deverão apresentar compromisso público ou par cular de cons tuição de CONSÓRCIO, subscrito por todas as consorciadas, que
integrará os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e deverá contemplar:
(...)
5.8.1.4. A composição do CONSÓRCIO, com a indicação do percentual da par cipação de cada uma das consorciadas.
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CONTRIBUIÇÃO:
O item 5.8.1 do edital fornece os parâmetros de par cipação na disputa de licitantes cons tuídas em consórcio. Ocorre que nas disposições editalícias apresentadas
não consta previsão no sen do de que em caso de consórcios cons tuídos por empresas brasileiras e empresas estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente às
empresas brasileiras, nos termos do Art. 33, §1º da Lei nº 8.666/93.
Considerando que tal omissão caracteriza ilegalidade, visto o caráter mandatório do Art. 33, §1º da Lei nº 8.666/93, solicitamos que haja a devida re ﬁcação do edital
em sua versão deﬁni va.
RESPOSTA 140 (EM)
A sugestão já está prevista no item 5.8.1.5.

CONTRIBUIÇÃO 10
CLÁUSULA DO EDITAL:
10.2. O Envelope 2 deverá ser apresentado contendo dois cadernos dis ntos: Caderno 1 - Documentos de Habilitação e Caderno 2 - Plano de Negócios. Cada Caderno
deverá conter Índice, Termo de Início e Termo de Encerramento.
10CONTRIBUIÇÃO:
O edital estabeleceu que o “Plano de Negócios” será parte integrante dos documentos de habilitação. Considerando que o rol de documentos de habilitação
potencialmente exigíveis em licitação consta de forma taxa va nos Arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, bem como que os documentos indicados como integrantes do
“Plano de Negócios” não consta dos Arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, solicitamos que haja o devido saneamento da ilegalidade por ocasião da divulgação da versão
deﬁni va do edital.
RESPOSTA 141 (AJ)
Não haverá exigência de Plano de Negócios. A redação será corrigida.

CONTRIBUIÇÃO 11
CLÁUSULA DO EDITAL:
10.10. As sociedades estrangeiras que par ciparem isoladamente ou por meio de CONSÓRCIO, que não funcionem no Brasil, atenderão às exigências de habilitação
mediante documentos equivalentes, auten cados pelos respec vos consulados e traduzidas por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administra vamente ou judicialmente.
CONTRIBUIÇÃO:
Apesar da redação confusa do item, nos parece que a cláusula 10.10 apresenta previsão ilegal, porquanto desconsidera a ﬂexibilização das exigências de
consularização de documentos estrangeiro estabelecidas no Decreto Federal nº 8.660/16.
RESPOSTA 142 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 12
CLÁUSULA DO EDITAL:
12.1. Nos termos do ar go 31, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, os LICITANTES deverão oferecer GARANTIA DE PROPOSTA, no valor de R$ 9.243.000,00 (nove
milhões e duzentos e quarenta e três mil reais), que poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:
CONTRIBUIÇÃO:
Conforme consta da cláusula 15.6 da minuta do contrato, o total dos inves mentos da futura concessionária na futura concessão corresponde a R$ 852.752.200,00.
Por sua vez, é assente na doutrina e na jurisprudência pátria o entendimento no sen do de que as exigências de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira em concessões de
serviços públicos devem ser calculadas tomando por base o montante dos inves mentos a serem impostos à futura concessionária.
Par ndo-se de tal premissa, conclui-se que a previsão de apresentação de garan a de proposta no montante constante do item 12.1 do edital é ilegal, porquanto
supera o percentual de 1% (um por cento) do valor es mado dos inves mentos impostos à futura concessionária.
RESPOSTA 143 (ES)
Para garan a de proposta foi adotado o valor de R$ 9.243.000,00, que equivale a menos de 0,1% do valor es mado do contrato.

CONTRIBUIÇÃO 13
CLÁUSULA DO EDITAL:
14.1.2. No caso de CONSÓRCIO, admi r-se-á, para efeito de qualiﬁcação técnica, o somatório dos atestados de um ou mais integrantes e, para efeito de qualiﬁcação
econômico-ﬁnanceira, o somatório dos valores de cada consorciada, na proporção de sua respec va par cipação.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.1.2 do edital disciplina a forma de atendimento da exigência de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira para os consórcios, estabelecendo que, neste caso, será
considerado o “somatório dos valores de cada consorciada, na proporção de sua respec va par cipação”.
Ocorre que carece de clareza a previsão em questão no tocante à forma de cálculo do Patrimônio Líquido Mínimo do consórcio, porquanto não explicita de que
maneira deverá ser considerado o patrimônio líquido individual de cada consorciada, à luz de seu percentual no consórcio.
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RESPOSTA 144 (ES)
A regra consta do item 14.4.2.1 (erroneamente indicado como 13.4.2.1), cuja redação será ajustada para deixar claro a forma de cálculo e como o Patrimônio Líquido
individual de cada consorciado deverá ser considerado.

CONTRIBUIÇÃO 14
CLÁUSULA DO EDITAL
14.2.1.1. Ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados na junta comercial ou no cartório de registro competente, em se tratando de
sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhados dos documentos de eleição dos seus administradores.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.2 do edital trata das exigências rela vas à habilitação jurídica dos potenciais licitantes. Ocorre que o edital é ilegalmente omisso porquanto não estabelece
a forma de comprovação da habilitação das sociedades civis, ao arrepio do que estabelece o Art. 28, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
RESPOSTA 145 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 15
CLÁUSULA DO EDITAL
14.3.1.3. Prova de regularidade ﬁscal perante a Seguridade Social (INSS), consistente na Cer dão Nega va de Débito (CND) ou Posi va com Efeito de Nega va, emi da
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.3.1.3 do edital estabelece exigência inócua/de atendimento impossível, na medida em que atualmente a prova de regularidade perante a seguridade social
(INSS) se dá por meio de apresentação de cer dão conjunta em relação aos débitos federais inscritos e não inscritos em dívida a va, expedida pela Secretaria da
Receita Federal.
Desta sorte, é importante que haja a correção do edital neste ponto quando da re ﬁcação do instrumento convocatório.
RESPOSTA 146 (AJ)
Sugestão acolhida. O item será excluído do Edital.

CONTRIBUIÇÃO 16
CLÁUSULA DO EDITAL
14.3.1.4. Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se houver, rela vo à sede do LICITANTE, na forma da lei.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.3.1.4 do edital trata da necessidade de apresentação de inscrições no cadastro de contribuintes estadual e municipal de forma genérica, o que ﬁca claro
pela u lização da expressão “se houver”. Considerando que cabe ao edital deﬁnir de forma clara e obje va os documentos de habilitação que são exigidos dos
licitantes, requer-se seja sanada a falha por ocasião da divulgação da versão deﬁni va do edital.
RESPOSTA 147 (EM)
A prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal é necessária para todos os licitantes. No entanto, os licitantes com sede no Distrito Federal
não possuem cadastro municipal, mo vo pelo qual, foi aposta a expressão, se houver.
Trata-se de expressão comum nos editais do Distrito Federal, dada sua peculiaridade.

CONTRIBUIÇÃO 17
Por sua vez, é assente na doutrina e na jurisprudência pátria o entendimento no sen do de que as exigências de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira em concessões de
serviços públicos devem ser calculadas tomando por base o montante dos inves mentos a serem impostos à futura concessionária.
Par ndo-se de tal premissa, conclui-se que a exigência de patrimônio líquido mínimo no montante constante do item 14.4.2 do edital é ilegal, porquanto supera o
percentual de 10% (um por cento) do valor es mado dos inves mentos impostos à futura concessionária.
RESPOSTA 148 (ES)
Para o patrimônio líquido mínimo foi adotado o valor de R$ 90.243.000,00, que equivale a menos de 1% do valor es mado do contrato.

CONTRIBUIÇÃO 18
CLÁUSULA DO EDITAL
13.4.2.1 Em se tratando de consórcio o valor mínimo a que se refere o item anterior será de R$ 117.315.900,00 (cento e dezessete milhões e trezentos e quinze mil e
novecentos reais), devendo ser comprovado pela soma dos patrimônios líquidos das empresas que o compõem na proporção de suas respec vas par cipações.
CONTRIBUIÇÃO:
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O item 13.4.2.1 do edital (que aparentemente está indicado de maneira equivocada, porquanto deveria ser 14.4.2.1) disciplina a forma de atendimento da exigência
de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira para os consórcios, estabelecendo que, neste caso, será considerado o “somatório dos valores de cada consorciada, na
proporção de sua respec va par cipação”.
Ocorre que carece de clareza a previsão em questão no tocante à forma de cálculo do Patrimônio Líquido Mínimo do consórcio, porquanto não explicita de que
maneira deverá ser considerado o patrimônio líquido individual de cada consorciada, à luz de seu percentual no consórcio.
RESPOSTA 149 (AJ)
A redação do item 14.4.2.1 (erroneamente indicado como 13.4.2.1) será ajustada para deixar claro a forma de cálculo e como o Patrimônio Líquido individual de cada
consorciado deverá ser considerado.

CONTRIBUIÇÃO 19
CLÁUSULA DO EDITAL
14.4.2.1. Balanço Patrimonial e demonstra vo contábeis do úl mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua subs tuição por
balancetes ou balanços provisórios, para comprovação do patrimônio líquido.
CONTRIBUIÇÃO:
A previsão do item 14.4.2.1 do edital impõe, de forma genérica, a apresentação para ﬁns de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira de “balanço patrimonial e
demonstra vos contábeis”.
Considerando ainda que dentre as demonstrações contábeis existentes podemos apontar (i) o balanço patrimonial, (ii) a demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados, (iii) a demonstração do resultado do exercício, (iv) a demonstração dos ﬂuxos de caixa, a (v) a demonstração do valor adicionado e, ainda, que as
mesmas são complementadas por (vi) “notas explica vas”.
E, por ﬁm, considerando que cabe ao edital deﬁnir com clareza os documentos a serem apresentados na fase de habilitação.
Solicitamos que quando da divulgação do edital sejam obje vamente deﬁnidas as demonstrações contábeis que deverão ser apresentadas pelos licitantes
interessados, bem como que sejam indicados quais os parâmetros que serão avaliados, para ﬁns de habilitação, em relação a cada uma das demonstrações exigidas.
RESPOSTA 150 (AJ)
As demonstrações contábeis deverão comprovar o patrimônio líquido. Portanto, cabe ao licitante apresentar os documentos hábeis a comprovar o seu patrimônio
líquido. A redação será ajustada para conferir clareza à exigência.

CONTRIBUIÇÃO 20
CLÁUSULA DO EDITAL
14.4.2.1.2. Para empresas estrangeiras, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao úl mo exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei
do país de origem, vedada a sua subs tuição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhado de cer ﬁcado de Auditores Independentes. As empresas devem
submeter seus demonstra vos contábeis (balanço e demonstra vo de resultados) cer ﬁcados por um contador registrado na en dade proﬁssional competente, se a
auditoria não for obrigatória pelas leis de seus países de origem.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.4.2.1.2 do edital trata das demonstrações ﬁnanceiras a serem apresentadas por empresas estrangeiras, estabelecendo que as mesmas devem ser
acompanhadas de “cer ﬁcado de auditores independentes”.
Considerando que o rol de documentos de habilitação estabelecido nos Arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93 é taxa vo, que tal exigência não se aplica para licitantes
brasileiros e que as exigências de habilitação devem ser equivalentes para licitantes brasileiros e estrangeiros, consideramos que a previsão constante do item
14.4.2.1.2 do edital é ilegal. Por esta razão, entendemos que a mesma deve ser ex rpada do edital por ocasião da divulgação de sua versão deﬁni va.
RESPOSTA 151 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 21
CLÁUSULA DO EDITAL
14.4.2.2. Na hipótese do Fundo de Inves mentos ser controlado por um ou mais membros, pertencentes ao CONSÓRCIO LICITANTE, detentor(es) de pelo menos uma
das qualiﬁcações técnicas exigidas no item 14.5, poder-se-á comprovar pelo balanço patrimonial de seus co stas, considerando-se, neste caso, o somatório dos
Patrimônios Líquidos dos co stas, proporcionalmente à par cipação de cada co sta no Fundo de Inves mento.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.4.2.2 do edital apresenta exigência ininteligível porquanto mistura, de forma absolutamente confusa, em um mesmo item editalício, exigências rela vas a
qualiﬁcação técnica com exigências rela vas à qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira.
Considerando que o edital deve ser pautado pela clareza de suas exigências, impõe-se a sua re ﬁcação em versão ﬁnal para que a previsão do item 14.4.2.2 seja
ex rpada ou para que a mesma seja apresentada de forma clara.
RESPOSTA 152 (EM)
Não há mistura entre qualiﬁcação técnica com exigências rela vas à qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira.
O disposi vo apenas permite que o patrimônio líquido dos Fundos de Inves mento seja comprovado por meio de balanço patrimonial dos seus co stas, desde que
esses co stas integrem o Consórcio Licitante e apresente pelo menos 1 atestado de qualiﬁcação técnica exigida no edital.
Essa exigência cruzada é necessária, para que um Fundo não u lize do balanço de um de seus co stas que integra o Consórcio na condição de mero ﬁgurante.
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CONTRIBUIÇÃO 22
CLÁUSULA DO EDITAL
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 per nentes e compa veis em caracterís cas, quan dades e prazos com o objeto da LICITAÇÃO.
14.5.2 Atestado(s) comprovando as seguintes experiências, sendo cada item em um único atestado:
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.5.2 do edital estabelece que as exigências de qualiﬁcação técnica a serem comprovadas pelas licitantes par cipantes deverão contemplar cada
“experiência” em “um único atestado”.
Considerando que tal previsão não conta com amparo legal, além de se aﬁgurar irrelevante para ﬁns de aferição da exper se das licitantes, requer-se seja a mesma
ex rpada do edital quando da divulgação de sua versão deﬁni va.
RESPOSTA 153 (EM)
A Lei de Licitações admite, para efeito de qualiﬁcação técnica no caso de consórcio, o somatório de atestados, porém não exige esse somatório de forma obrigatória.
Isso porque, para se admi r o somatório de atestados para quan ta vos de um mesmo item objeto de aferição técnica, deve haver jus ﬁca vas técnicas que
comprovem que mesmo diante do somatório de atestados, o objeto contratual não restaria comprome do, nem sua segurança, nem seu cronograma, nem a
capacidade técnica da empresa para a execução do objeto contratual.
Em regra, sempre que possível, deve-se admi r o somatório de atestados a ﬁm de ampliar a compe vidade do certame, porém em determinados casos, quando a
complexidade ou cronograma do objeto licitado assim exigirem, o somatório de atestados deve ser restringido, a ﬁm de assegurar o devido cumprimento do objeto
contratual.
A limitação ao número de atestados é admissível para viabilizar que a Administração Pública aﬁra a efe va ap dão dos licitantes para executar o objeto licitado, ou
seja, para possibilitar a veriﬁcação segura de que os licitantes realmente possuem experiência prévia na execução de serviços similares ao objeto do certame.

CONTRIBUIÇÃO 23
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.
CONTRIBUIÇÃO:
Os itens 14.5.2.5, 14.5.2.6, 14.5.2.7 e 14.5.2.8 do edital estabelecem exigências de qualiﬁcação técnica correspondentes à apresentação de atestado de experiência
anterior em a vidades especíﬁcas, porquanto estão vinculadas especiﬁcamente à tecnologia “VLT”.
Considerando que as exigências de qualiﬁcação técnica devem ser, nos termos do Art. 37, inciso XXI da Cons tuição Federal, apenas aquela estritamente necessárias
para aferição da exper se da proponente, sob pena de restrição indevida e ilegalidade, bem como que a experiência exigida, quando muito especíﬁca e idên ca ao
objeto licitado, restringe indevidamente a disputa, entendemos que há a necessidade de correção do edital em sua versão futura e deﬁni va.
RESPOSTA 154 (EM)
Todas as exigências estão em consonância com o art. 30, inciso II da Lei de Licitações que assim dispõe:
Art. 30. A documentação rela va à qualiﬁcação técnica limitar-se-á a:
(...)
II - comprovação de ap dão para desempenho de a vidade per nente e compa vel em caracterís cas, quan dades e prazos com o objeto da licitação, e indicação
das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualiﬁcação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

CONTRIBUIÇÃO 24
CLÁUSULA DO EDITAL
14.5.3 Comprovar experiência na operação de sistema de transporte urbano cole vo de passageiros, que tenha operado, com pelo menos 50.000 (cinquenta mil)
passageiros transportados - média por dia ú l. Admi ndo-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 cole vo de passageiros em tecnologia VLT, com pelo menos 25.000 (vinte e cinco mil) passageiros
transportados - média por dia ú l; OU
b) Tenha operado ou esteja operando serviço de transporte urbano cole vo de passageiros em tecnologia metrô ou ferroviária, com pelo menos 25.000 (vinte e cinco
mil) passageiros transportados - média por dia ú l.
14.5.3.2 Na hipótese de comprovação da experiência descrita na alínea “b” tenha operado ou esteja operando serviço de transporte urbano cole vo de passageiros
em tecnologia metrô ou ferroviária, com pelo menos 25.000 (vinte e cinco mil) passageiros transportados-média por dia ú l deverá ser cumprida a exigência con da
no item 26.1.3 da Cláusula 26 do CONTRATO.
CONTRIBUIÇÃO:
Os itens 14.5.3 e 14.5.3.1 do edital tratam do atestado de capacidade técnica rela vo à experiência em operação de sistema de transporte urbano cole vo de
passageiros.
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Ocorre que há clara contradição entre os quan ta vos indicados em uma e outra cláusula, de forma que a contradição em questão deve ser saneada por ocasião da
divulgação da versão deﬁni va do edital.
RESPOSTA 155 (EM)
O item 14.5.3.1 trata de exigências adicionais para comprovação do item 14.5.3. Por exemplo, o licitante hipoté co que comprovar a experiência na operação de
sistema de transporte urbano cole vo de passageiros com 50.000 passageiros transportados pelo modo rodoviário atenderia ao item 14.5.3, mas para ser qualiﬁcado
teria que atender também ao item 14.5.3.1.a ou ao item 14.5.3.1.b.

CONTRIBUIÇÃO 25
CLÁUSULA DO EDITAL
14.5.3 Comprovar experiência na operação de sistema de transporte urbano cole vo de passageiros, que tenha operado, com pelo menos 50.000 (cinquenta mil)
passageiros transportados - média por dia ú l. Admi ndo-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 cole vo de passageiros em tecnologia VLT, com pelo menos 25.000 (vinte e cinco mil) passageiros
transportados - média por dia ú l; OU
b) Tenha operado ou esteja operando serviço de transporte urbano cole vo de passageiros em tecnologia metrô ou ferroviária, com pelo menos 25.000 (vinte e cinco
mil) passageiros transportados - média por dia ú l.
14.5.3.2 Na hipótese de comprovação da experiência descrita na alínea “b” tenha operado ou esteja operando serviço de transporte urbano cole vo de passageiros
em tecnologia metrô ou ferroviária, com pelo menos 25.000 (vinte e cinco mil) passageiros transportados-média por dia ú l deverá ser cumprida a exigência con da
no item 26.1.3 da Cláusula 26 do CONTRATO.
CONTRIBUIÇÃO:
Os itens 14.5.3 e 14.5.3.1 do edital tratam do atestado de capacidade técnica rela vo à experiência em operação de sistema de transporte urbano cole vo de
passageiros. Contudo, as alíneas “a” e “b” do item 14.5.3.1 do edital restringem o universo de licitantes ao estabelecer que a experiência a ser comprovada deverá ser,
necessariamente, decorrente de sistema que tenha u lizado tecnologia “VLT” ou “metrô”.
Considerando que a referida cláusula restringe, de forma indevida, quem possua a exper se na operação de sistema de transporte urbano cole vo de passageiros
u lizando outros modais equivalentes como, por exemplo, “veículos do po ônibus”, entendemos que a cláusula deve ser objeto de re ﬁcação na versão futura do
instrumento convocatório.
RESPOSTA 156 (EM)
A referida restrição não é indevida, visto que o objeto do contrato se refere a sistema de transportes sobre trilho, cuja operação possui caracterís cas próprias em
relação ao transporte rodoviário. Portanto, não é indevido exigir uma das experiências relacionadas nos itens 14.5.3.1.a ou 14.5.3.1.b. O licitante que possua
experiência na operação de sistema de transporte urbano cole vo de passageiros no modo rodoviário poderá considera-la de forma cumula va para a ngir o
quan ta vo especiﬁcado no item 14.5.3, desde que atenda uma das duas exigências especiﬁcadas no item 14.5.3.1.

CONTRIBUIÇÃO 26
CLÁUSULA DO EDITAL
14.5.4 Atestado(s) comprovando experiência na par cipação em empreendimento, no qual tenha realizado inves mento 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 (admi r-se-á somatório de atestados):
i) Demonstrar par cipação em pelo menos um empreendimento em que o valor total de inves mento 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, par cipação em outros empreendimentos em que o valor de inves mento,
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.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.5.4 do edital trata da obrigação de comprovação da experiência na par cipação em empreendimento “no qual tenha realizado inves mento” determinado
“provenientes de capital próprio ou de terceiros”.
Contudo, os subitens “i” e “ii” do item 14.5.4.1 do edital, estabelecem limitações indevidas, porquanto não jus ﬁcadas, ao somatório de atestados, limitando tal
possibilidade ao máximo de 3 (três) atestados.
Considerando que a limitação ao somatório de atestados se aﬁgura medida ilegal e indevidamente restri va, entendemos que deve ser eliminada qualquer restrição
ao somatório de atestados por ocasião da divulgação da versão ﬁnal do instrumento convocatório.
RESPOSTA 157 (EM)
A Lei de Licitações admite, para efeito de qualiﬁcação técnica no caso de consórcio, o somatório de atestados, porém não exige esse somatório de forma obrigatória.
Isso porque, para se admi r o somatório de atestados para quan ta vos de um mesmo item objeto de aferição técnica, deve haver jus ﬁca vas técnicas que
comprovem que mesmo diante do somatório de atestados, o objeto contratual não restaria comprome do, nem sua segurança, nem seu cronograma, nem a
capacidade técnica da empresa para a execução do objeto contratual.
Em regra, sempre que possível, deve-se admi r o somatório de atestados a ﬁm de ampliar a compe vidade do certame, porém em determinados casos, quando a
complexidade ou cronograma do objeto licitado assim exigirem, o somatório de atestados deve ser restringido, a ﬁm de assegurar o devido cumprimento do objeto
contratual.
A limitação ao número de atestados é admissível para viabilizar que a Administração Pública aﬁra a efe va ap dão dos licitantes para executar o objeto licitado, ou
seja, para possibilitar a veriﬁcação segura de que os licitantes realmente possuem experiência prévia na execução de serviços similares ao objeto do certame.
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CONTRIBUIÇÃO 27
CLÁUSULA DO EDITAL
14.5.5 As experiências exigidas no item 14.5 também poderão ser comprovadas por meio de atestados emi dos 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.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.5.5 do edital, que trata da possibilidade de comprovação da experiência anterior por meio da apresentação de atestados emi dos em nome de empresa
“controlada, controladora, coligada ou sob controle comum”, estabelece a necessidade de que o vínculo entre as empresas seja “comprovado e demonstrado de
forma detalhada”.
Considerando que cabe ao edital estabelecer de forma clara e exaus va a forma de atendimento às exigências de habilitação, é imperioso que quando da versão
deﬁni va do edital seja devidamente explicitada a forma de comprovação do vínculo entre a licitante e a empresa “controlada, controladora, coligada ou sob controle
comum”, ou seja, que se explicite o que será entendido por “comprovada e demonstrada de forma detalhada”.
RESPOSTA 158 (EM)
Especiﬁcar o documento que deva comprovar o vínculo entre licitante e a empresa controlada, controladora, coligada ou sob controle comum, poderá restringir os
meios de comprovação. Portanto, qualquer meio idôneo e legal apto a fazer tal prova será admi do.

CONTRIBUIÇÃO 28
CLÁUSULA DO EDITAL
14.5.5 As experiências exigidas no item 14.5 também poderão ser comprovadas por meio de atestados emi dos 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.
14.5.5.1 Os atestados apresentados, conforme permi do no item 14.5.5, deverão vir acompanhados de autorização para uso, da empresa diretamente detentora da
qualiﬁcação técnica e declaração de que contribuirá na transferência da experiência exigida.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.5.5.1 do edital trata da possibilidade de comprovação da experiência anterior por meio de apresentação de atestado de qualiﬁcação técnica emi do em
favor de empresa “controlada, controladora, coligada ou sob controle comum da licitante”, desde que acompanhada de autorização para uso e declaração no sen do
de que a empresa detentora do atestado “contribuirá na transferência da experiência exigida”.
Considerando a falta de clareza do item editalício no que se refere à forma como o Poder Concedente considerará por “transferência da experiência exigida”, é
imperioso que a versão deﬁni va do edital explicite o que entende o Poder Concedente “como transferência da experiência”, indicando, se por exemplo, será
necessária a transferência de pessoal e/ou tecnologias, bem como, se o caso, de que forma deverá haver esta transferência de pessoal e/ou tecnologia.
RESPOSTA 159 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 29
CLÁUSULA DO EDITAL
14.5.10 O LICITANTE poderá subcontratar a execução dos itens 14.5.2.1 e/ou 14.5.3, 14.5.2.5 e 14.5.2.6 hipóteses em que a SUBCONTRATADA deverá apresentar
todos os atestados ali exigidos.
(...)
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.
CONTRIBUIÇÃO:
O edital estabelece em seus itens 14.5.10 e 14.5.11 a possibilidade de subcontratação de parcela dos serviços, fazendo menção à possibilidade de subcontratação das
experiências indicadas nos itens 14.5.3, 14.5.2.5 e 14.5.2.6, possibilitando assim a apresentação de atestado da subcontratada, desde que apresentado “termo de
compromisso e exclusividade ﬁrmado com ambas as partes”
Considerando (i) que tal possibilidade não conta com previsão legal, e (ii) que tal previsão conﬁguraria a necessidade de apresentação de declaração de terceiros,
estranhos à disputa (ou seja, de terceiros que não a licitante), temos que as cláusulas editalícia em questão são ilegais e deverão, por esta razão, ser ex rpadas do
instrumento convocatório.
Em caso de manutenção da previsão editalícia ques onada, é imperioso que o Poder Concedente explicite claramente qual o amparo legal – fundamento legal, ou
seja, disposi vo de lei – que dá amparo à previsão.
RESPOSTA 160 (EM)
De acordo com o art. 33, IV, da Lei de Licitações, quando permi da a par cipação em consórcios, não será possível que uma empresa consorciada atue, “na mesma
licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente.”
Tal vedação tem como obje vo privilegiar os princípios da isonomia, da compe vidade e do sigilo das propostas, na medida em que visa a evitar que um licitante
concorra consigo mesmo no âmbito de uma mesma disputa e, com isso, frustre as chances de obtenção de resultado vantajoso para a Administração.
Da mesma forma, e pelos mesmos princípios, não se deve admi r atestados de um mesmo subcontratado para vários licitantes.
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CONTRIBUIÇÃO 30
CLÁUSULA DO EDITAL
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.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.5.11 do edital trata da possibilidade de apresentação de atestado da subcontratada, desde que acompanhado de termo de compromisso e exclusividade
ﬁrmado por ambas as partes, o qual deverá contar com “ﬁrma reconhecida em cartório”.
Considerando que a exigência de ﬁrma reconhecida pelos órgãos da administração direta e indireta da União Federal, Estados, Municípios e Distrito Federal foi
dispensada nos termos da Lei nº 13.726/2018 (Le da Desburocra zação), consideramos que a cláusula editalícia é ilegal e deve ser suprimida na versão futura do
instrumento convocatório.
RESPOSTA 161 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 31
CLÁUSULA DO EDITAL
14.6.2. Declaração do LICITANTE, nos termos do modelo constante do ANEXO 3, de que:
(...)
14.6.2.5. Encontra-se regular perante a Fazenda do Distrito Federal.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 14.6.2 do edital trata de declaração a ser apresentada pela licitante, a qual, nos termos do item 14.6.2.5 explicita a necessidade de que a licitante declare que “
se encontra regular perante a Fazenda do Distrito Federal”.
Considerando que, para ﬁns de habilitação, somente se exige prova de regularidade ﬁscal em relação à fazenda do domicílio ou sede da licitante (Art. 29, inciso III da
Lei nº 8.666/93), consideramos que a exigência é ilegal, devendo ser suprimida na versão ﬁnal do edital a ser oportunamente publicada.
RESPOSTA 162 (EM)
A Lei não limita ao domicílio e sede do licitante.
A Lei assim aduz:
Art. 29. A documentação rela va à regularidade ﬁscal e trabalhista, conforme o caso, consis rá em:
(...)
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
Dessa forma, essa exigência não representa qualquer ilegalidade.

CONTRIBUIÇÃO 32
CLÁUSULA DO EDITAL
14.7. CADERNO 2 - PLANO DE NEGÓCIOS
O LICITANTE deverá apresentar, no Caderno 2, integrando os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o que segue:
14.8.1. Declaração de ins tuição ﬁnanceira, nacional ou estrangeira, atestando a viabilidade econômico-ﬁnanceira da implementação do plano de negócio da
CONCESSIONÁRIA conforme modelo constante do ANEXO 7.
14.8.1.1. O LICITANTE deverá demonstrar de forma inequívoca, por meio de documento (atestado(s), declaração(ões), outros) a experiência da ins tuição ﬁnanceira,
de que trata o item anterior, na estruturação ﬁnanceira de empreendimentos e, em especial, na área de infraestrutura na modalidade de “PROJECT FINANCE” ou
outras formas de mobilização de recursos de longo prazo.
14.8.1.2. A ins tuição ﬁnanceira não poderá ser LICITANTE, nem poderá ser controladora, controlada ou coligada do LICITANTE, tampouco poderá se encontrar
subme da a liquidação, intervenção ou Regime de Administração Especial Temporária - RAET.
14.8.2. Declaração, conforme modelo do ANEXO 8, de que o LICITANTE se compromete a efetuar todos os inves mentos e demais intervenções necessárias para
permi r a operação do SI-VLT-W3, como estabelecido neste EDITAL, bem como que se compromete a arcar com as despesas, ônus, encargos, dispêndios e obrigações
pecuniárias, nos termos do CONTRATO.
14.8.3. Minutas rela vas à organização societária da CONCESSIONÁRIA, prevista para a data da assinatura do CONTRATO e, no que couber, a previsão de sua evolução
para cada um dos itens incluídos, ao longo do prazo da CONCESSÃO, compreendendo, mas não restrita a:
a) Minuta do Estatuto Social e de eventual Acordo de Acionistas.
b) Composição dos órgãos de Administração.
c) Estrutura organizacional da CONCESSIONÁRIA até o primeiro escalão hierárquico abaixo da Diretoria, incluindo nesse nível, obrigatoriamente, a função de ouvidor
(“ombudsman”) e a função de atendimento ao USUÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO:
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O edital estabeleceu que o “Plano de Negócios” será parte integrante dos documentos de habilitação. Considerando que o rol de documentos de habilitação
potencialmente exigíveis em licitação consta de forma taxa va nos Arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, bem como que os documentos indicados como integrantes do
“Plano de Negócios” não consta dos Arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, solicitamos que haja o devido saneamento da ilegalidade por ocasião da divulgação da versão
deﬁni va do edital.
RESPOSTA 163 (EM)
Não haverá exigência de Plano de Negócios. A redação será corrigida.

CONTRIBUIÇÃO 33
CLÁUSULA DO EDITAL
15.6. As informações constantes dos ANEXOS do CONTRATO referentes a, mas não se limitando, caracterís cas operacionais autorizadas, número de passageiros
transportados, quilometragem percorrida, grade tarifária vigente e passageiros equivalentes obje vam transmi r aos LICITANTES a situação atual do sistema. O uso
das informações no cálculo dos custos para a elaboração da PROPOSTA ECONÔMICA é de responsabilidade exclusiva do LICITANTE.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 15.6 do edital estabelece que para ﬁns de elaboração de suas propostas econômicas, no cálculo dos custos, caberá às licitantes considerar seus próprios
estudos acerca das caracterís cas operacionais autorizadas, número de passageiros transportados, quilometragem percorrida, grade tarifária vigente e passageiros
equivalentes.
Considerando a omissão do edital, requer-se seja explicitado se tais parâmetros serão referenciais, para ﬁns de elaboração das propostas também no tocante à
iden ﬁcação do cálculo das receitas a serem consideradas na proposta econômica dos licitantes, ou seja, como a proposta ﬁnanceira vai ser feita levando em
consideração tais dados, após o início da operação, caso seja diferente do licitado, poderá ser feita a revisão dos preços de imediato e, em consequência, feito um
adi vo contratual dos preços contratados? E como seria feita tal revisão, seria por meio da planilha modelo em que foram ofertados os preços na licitação?
RESPOSTA 164 (ES)
O uso dos dados é referencial para a deﬁnição dos custos e receitas. Com exceção da receita tarifária, cuja alteração decorrente de alteração de demanda poderá ser
objeto de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro conforme regras estabelecidas no contrato, e das receitas acessórias, que possui mecanismo próprio de par lha e não há
qualquer garan a do seu recebimento, as demais receitas advêm da contraprestação que será paga pelo poder público.
A contraprestação será proposta pelo licitante em sua proposta, baseado em seus custos, que, por sua vez, serão ob dos a par r dos dados constantes dos Anexos do
Contrato.

CONTRIBUIÇÃO 34
CLÁUSULA DO EDITAL
19.1. Os interessados poderão encaminhar, até 10 (dez) dias úteis antes da data ﬁxada para a sessão pública de abertura do certame, solicitação de esclarecimentos e
informações sobre a licitação. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser redigidos na língua Portuguesa (Brasil) e manifestados pelo endereço eletrônico: E_MAIL:
__. As questões deverão ser formuladas em formato WORD, contendo a iden ﬁcação dos dados do interessado.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 19.1 do edital estabelece o prazo de 10 dias úteis, antes da sessão, como data limite para apresentação de pedido de esclarecimentos. Considerando que tal
prazo se mostra sobremaneira alargado, especialmente diante do fato de que a Lei estabelece prazo de 30 (trinta) dias corridos entre a divulgação do edital e a data
para a sessão pública, temos que há a necessidade de re ﬁcação da referida previsão, sob pena de inviabilizar o saneamento de todas as dúvidas cujo esclarecimento
seja necessário para a elaboração das propostas e apresentação dos documentos de habilitação.
RESPOSTA 165 (EM)
Entende-se que o prazo é suﬁciente. Não obstante, nos termos do art. 21, § 4o, da Lei nº 8.666/93, qualquer modiﬁcação no edital exige divulgação pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inques onavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas. Portanto, não haverá qualquer prejuízo aos licitantes.

CONTRIBUIÇÃO 35
CLÁUSULA DO EDITAL
21.2.2. A SPE deverá assumir a forma de sociedade anônima, na conformidade da lei brasileira, devendo submeter-se ao regime da Lei Federal n° 6.404/1976 e
demais disposi vos legais, sendo os estatutos e composição acionária apresentados conforme item 14.8.4.
CONTRIBUIÇÃO:
O item 21.2.2 do edital estabelece obrigação no sen do de que a futura SPE a ser cons tuída pelo licitante vencedor adota a forma de sociedade anônima.
Considerando que inexiste amparo legal para a referida exigência, solicitamos seja a mesma devidamente excluída do edital por ocasião da divulgação de sua versão
ﬁnal.
RESPOSTA 166 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 36
CLÁUSULA DO EDITAL:
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21.2.4.6. Submeta à prévia autorização do PODER CONCEDENTE a contratação de emprés mos ou obrigações com terceiros ou com ins tuições no Brasil ou no
exterior, que tenham como garan a direitos emergentes da CONCESSÃO ou ações integrantes do grupo controlador.
(...)
21.2.4.8. Disponha sobre garan as dos contratos de ﬁnanciamentos, onde a CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garan a os direitos emergentes da CONCESSÃO
até o limite em que não comprometa a execução das obras e serviços concedidos, observadas para tanto as disposições con das nos ar gos 28 e 28- A da Lei Federal
8.987/1995.
CONTRIBUIÇÃO:
Os itens 21.2.4.6 e 21.2.4.8 do edital estabelecem a necessidade de que seja previamente subme do à autorização do Poder Concedente a contratação de
emprés mos com terceiros que tenham como garan a direitos emergentes da concessão.
Contudo, considerando que o Art. 28 da Lei nº 8.987/95 estabelece que a contratação de emprés mos oferecendo os direitos emergentes da concessão como
garan a se trata de um direito da concessionária, reputamos que a previsão editalícia é ilegal e, portanto, deve ser suprimida da versão ﬁnal do edital.
RESPOSTA 167 (EM)
Os itens acima referidos estão em consonância com o art. 28 e 28-A da Lei 8987/95 c/c o art. 5º, § 2º da Lei nº 11.079/2004, que assim dispõe:
Art. 5º. (...)
§ 2º Os contratos poderão prever adicionalmente:
I - os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou a administração temporária da sociedade de propósito especíﬁco aos
seus ﬁnanciadores e garan dores com quem não mantenha vínculo societário direto, com o obje vo de promover a sua reestruturação ﬁnanceira e assegurar a
con nuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 ;
(Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)
II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos ﬁnanciadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da Administração Pública;
III – a legi midade dos ﬁnanciadores do projeto para receber indenizações por ex nção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e
empresas estatais garan dores de parcerias público-privadas.
Nota-se que os disposi vos acima permitem que os ﬁnanciadores recebem indenizações diretamente do Poder Público, recebam empenho diretamente do Poder
Público, bem como permitem o controle e administração temporária da sociedade de propósito especíﬁco pelos seus ﬁnanciadores, mo vo pelo qual, faz-se
necessária a anuência do Poder Público previamente, com a ﬁnalidade de assegurar a todas as partes envolvidas a ciência das cláusulas legalmente admi da e
pactuadas.
Não há ilegalidade nessas cláusulas.

CONTRIBUIÇÃO 37
CLÁUSULA DO CONTRATO:
6.1.3. Em até 4 (quatro) meses contados da assinatura do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE deverá apresentar um Plano de Financiamento detalhado da
CONCESSÃO, indicando as fontes de todos os recursos (recursos orçamentários e/ou de terceiros) que suportarão todos os inves mentos, devendo incluir
exempliﬁcadamente: i) carta de intenção/compromisso de ins tuições ﬁnanceiras envolvidas com a viabilização do plano apresentado; ii) documento(s) que
demonstre(m) claramente a tomada de providências concretas no sen do de assegurar a execução do CONTRATO.
CONTRIBUIÇÃO:
De acordo com a cláusula 6.1.3 da minuta do contrato, o Poder Concedente indicará, em até 4 (quatro) meses a contar da assinatura do contrato o “plano de
ﬁnanciamento da concessão” indicando as fontes de recursos que suportarão as suas despesas. Ocorre que a deﬁnição e indicação apenas após a assinatura do
contrato das fontes dos recursos do projeto caracteriza ﬂagrante violação ao Art. 10, incisos II, III, IV e V da Lei nº 11.079/04, segundo os quais a abertura do processo
está condicionada a “elaboração da es ma va de impacto orçamentário-ﬁnanceiro”, “declaração de que as despesas do contrato são compa veis com a LDO e estão
previstas na LOA” à indicação da “es ma va do ﬂuxo de recursos públicos” e “previsão no PPA em vigor.
Considerando que a cláusula editalícia revela que não foram atendidas as condicionantes acima destacadas, é de rigor a adoção de tais medidas previamente à
deﬂagração do certame.
RESPOSTA 168 (ES)
Os disposi vos legais citados serão integralmente cumpridos, o que não invalida o item 6.1.3 da minuta do contrato.

CONTRIBUIÇÃO 38
CLÁUSULA DO CONTRATO:
6.1.6. Antes do término da ETAPA PRELIMINAR, o PODER CONCEDENTE deverá formalizar os instrumentos necessários para a efe vidade da GARANTIA DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO PODER CONCEDENTE, nos termos da Cláusula 33.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 6.1.6 da minuta do contrato estabelece que o Poder Concedente deverá formalizar os “instrumentos necessários para a efe vidade da Garan a de
Pagamento da Contraprestação”. Ocorre que o contrato foi silente ao prescrever as consequências da não-formalização destes instrumentos por parte do Poder
Concedente.
Neste cenário, consideramos que cabe a re ﬁcação da minuta do contrato para que da sua versão deﬁni va conste previsão no sen do de que a formalização dos
instrumentos rela vos à garan a de pagamento da contraprestação pelo Poder Concedente seja considerada condição de eﬁcácia do contrato, postergando-se, em
igual medida, o prazo para cumprimento das obrigações e realização de inves mentos pela concessionária.
RESPOSTA 169 (EM)
O item 5.2 do contrato prevê que o prazo contratual só terá início após o cumprimento de todas as condicionantes previstas na Etapa Preliminar:
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5.2. O prazo de vigência da CONCESSÃO estabelecido nesta Cláusula inicia-se com a ORDEM DE INÍCIO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - FASE I, após
concluídas as obrigações do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA constantes da ETAPA PRELIMINAR, nos termos da Cláusula 6.
A contratada não terá qualquer obrigação antes da Ordem de Início, que só será emi da após o cumprimento de todas as condicionantes da Etapa Preliminar.

CONTRIBUIÇÃO 39
CLÁUSULA DO CONTRATO:
7.11. A OPERAÇÃO ASSISTIDA compreende a operação, não remunerada, necessária para testar as condições técnicas do VLT, para treinamento de pessoal opera vo
disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, para adaptação da população e para ajustes operacionais prévios ao início da OPERAÇÃO COMERCIAL do VLT, conforme ANEXO
VIII.
(...)
8.7. A OPERAÇÃO ASSISTIDA compreende a operação, não remunerada, necessária para testar as condições técnicas do VLT, para treinamento de pessoal opera vo
disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, para adaptação da população e para ajustes operacionais prévios ao início da OPERAÇÃO COMERCIAL do VLT, conforme PIP.
CONTRIBUIÇÃO:
As cláusulas 7.11 e 8.7 da minuta do contrato tratam da “operação assis da” do VLT, que corresponderá à operação do sistema sem a cobrança de tarifas,
estabelecendo que tal operação ocorrerá pelo prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, a minuta do contrato é silente quanto à deﬁnição das consequências em caso de
prorrogação da operação assis da, de forma que é necessário que se preveja que eventual postergação da operação assis da será acompanhada da concomitante
recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato.
RESPOSTA 170 (EM)
Se a postergação da operação assis da se der pelo não cumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações, já há a previsão da recomposição do equilíbrio
econômico-ﬁnanceiro, conforme as regras estabelecidas na Cláusula 28 da minuta do contrato.

CONTRIBUIÇÃO 40
CLÁUSULA DO CONTRATO:
13.7.3. Na par ção da TARIFA INTEGRADA 50% (cinquenta por cento) do seu valor será des nado ao SI-VLT-W3 e 50% (cinquenta por cento) ao Serviço Convencional
de Transporte Cole vo de Passageiros.
Haverá recomposição do EEF em favor dos operadores dos serviços de transporte cole vo de passageiros por ônibus?
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 13.7.3 da minuta do contrato dispõe sobre a tarifa integrada, prescrevendo que 50% (cinquenta por cento) da mesma será des nada ao SI-VLT-W3 e os 50%
(cinquenta por cento) restantes serão des nadas ao serviço convencional de transporte cole vo de passageiros por ônibus.
Ocorre que o edital e os seus anexos, incluindo a minuta do contrato, foram silentes no tocante à indicação da observância do direito das concessionárias
responsáveis pelo transporte de passageiros – outros modais e, especialmente, ao transporte de passageiros por ônibus – ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro em
decorrência da perda da receita decorrente do seu par lhamento com o sistema VLT. Nesse caso, as Concessionárias do transporte por ônibus terão direito ao
reequilíbrio econômico ﬁnanceiro, caso seja reduzido 50% dos passageiros que u lizaram o ônibus e depois o VLT?
RESPOSTA 171 (ES)
O edital não previu qualquer direito das concessionárias do transporte de passageiros de ônibus, pois não cabe a regulação do direito daquelas concessionárias no
edital e contrato do VLT. No entanto, nos estudos apresentados a questão foi levantada e certamente haverá a preservação dos direitos das concessionárias
responsáveis pelo transporte de passageiros por ônibus no que se refere ao equilíbrio econômico-ﬁnanceiro, conforme estabelecido nos respec vos contratos.

CONTRIBUIÇÃO 41
CLÁUSULA DO CONTRATO:
15.1. A presente CONCESSÃO exigirá inves mentos es mados em R$ 2.061.456.361,24 (dois bilhões, sessenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil,
trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), na data-base 1°/07/2019.
(...)
17.4. O primeiro reajuste dos valores da parcela variável, da parcela ﬁxa e dos aportes de recursos reﬂe rão a variação dos índices estabelecidos nas cláusulas 17.2 e
17.3, entre a data-base 1º/07/2019 e o mês de início do pagamento.
CONTRIBUIÇÃO:
Conforme ﬁca claro das referências constantes da minuta do contrato à data-base dos estudos, assim como do teor dos próprios estudos técnicos de viabilidade
econômico-ﬁnanceira que foram disponibilizados para consulta pública, a data-base considerada foi 01/07/2019.
Considerando que (i) a defasagem dos estudos técnicos implica em distorção dos parâmetros fornecidos para elaboração das propostas em relação à situação
iden ﬁcada no momento da elaboração destas propostas, (ii) que tais distorções se agravam ante o fato de que o cenário pós-COVID/19 altera completamente os
parâmetros imaginados de execução dos serviços, custos, despesas, inves mentos e receitas, bem como que (iii) a defasagem dos estudos no caso é sobremaneira
excessiva e desarrazoada (podendo-se aﬁrmar tranquilamente que ultrapassará o marco de um ano quando da efe va deﬂagração do certame), sugerimos que os
estudos técnicos de viabilidade econômico-ﬁnanceira sejam completamente atualizados, de forma a inclusive reﬂe r o cenário micro e macro econômico pós-COVID
19, para que somente a par r de então haja a deﬂagração do presente certame. Em quantos dias o Poder Concedente responderá sobre um pedido de reajuste? Caso
demore na resposta o prejuízo retroa vo será pago imediatamente após a resposta?
RESPOSTA 172 (EM)
Os procedimentos para reajuste, a princípio ocorrerão de acordo com as regras e os índices de reajustamento previstos no contrato, salvo exceções também previstas.
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O cenário micro e macroeconômico pós-Covid19, bem como quando ocorrerá o ﬁm da pandemia, são questões imprevisíveis. Qualquer avalição neste momento,
correria o risco de ter de ser refeita futuramente. Por outro lado, não há sen do em se paralisar todas as ações rela vas à estruturação do projeto aguardando a volta
à normalidade. O que se espera é que após o ﬁnal da pandemia, visto que as caracterís cas urbanas e demográﬁcas do Distrito Federal não sofreram alterações
signiﬁca vas, é que os sistemas de transportes venham a se normalizar apresentando caracterís cas de demanda alinhadas com o estudo que foi desenvolvido.
Pequenas variações seriam suportadas pelo risco de demanda compar lhado. Entretanto, se o cenário que se apresentar no momento da licitação for muito dis nto
daquele que embasou o estudo, certamente serão feitas as devidas revisões.

CONTRIBUIÇÃO 42
CLÁUSULA DO CONTRATO:
15.2.1.1. Em até 5 (cinco) das após a emissão do atestado da CERTIFICADORA, a CONCESSIONÁRIA deverá emi r documento de cobrança correspondente à parcela do
Aporte de Recursos para o devido pagamento pelo PODER CONCEDENTE, em conjunto com a comprovação dos marcos ensejadores do desembolso, observados os
procedimentos seguintes:
(...)
f) No caso de falta de pagamento pontual de qualquer das parcelas do Aporte de Recursos, por culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE, quando o atraso superar 5
(cinco) dias úteis contados da data em que o desembolso seria devido, o valor devido ﬁcará automa camente acrescido de juros de mora correspondentes à variação
pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da data do respec vo vencimento e até a data do efe vo pagamento.
Haverá prorrogação dos prazos em caso de atraso na falta de pagamento das parcelas de aporte do GDF?
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 15.2.1.1 da minuta do contrato dispõe sobre o aporte de recursos a ser realizado pelo Poder Concedente para fazer frente aos inves mentos da concessão,
sendo que a alínea “f” aborda as consequências do atraso na realização destes aportes.
Contudo, a minuta do contrato foi silente no tocante às demais consequências da não-realização dos aportes públicos previstos no edital, de sorte que faz-se
necessária que quando da divulgação da versão deﬁni va do edital e anexos conste, ao menos, es pulação no sen do de que a não realização dos aportes públicos
devidos implicará na necessidade de suspensão dos inves mentos impostos à concessionária e na postergação dos prazos que lhe são impostos, na medida das
consequências advindas do atraso na realização destes aportes.
RESPOSTA 173 (EM)
A realização dos aportes ocorre após o cumprimento do marco correspondente ao respec vo inves mento e não está relacionado a outros inves mentos e prazos
posteriores. De qualquer forma, o contrato possui disposi vos relacionados ao não cumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações, que poderão ser
acionados, se for o caso.

CONTRIBUIÇÃO 43
CLÁUSULA DO CONTRATO:
18.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia auten cada dos contratos de ﬁnanciamento e de garan a que venha a celebrar, e de
documentos representa vos dos tulos e valores mobiliários que venha a emi r, bem como quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, contados da data de sua assinatura ou emissão, conforme o caso.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 18.2 da minuta do contrato prevê obrigação de apresentação ao Poder Concedente de cópia auten cada dos contratos de ﬁnanciamento e de garan a, e
de documentos representa vos dos tulos e valores mobiliários que venham a emi r, assim como de alterações destes instrumentos.
Ocorre que, considerando (i) que tais instrumentos, via de regra, são protegidos por cláusula de conﬁdencialidade, bem como que (ii) a obtenção de ﬁnanciamentos e
recursos em geral para a realização de seus inves mentos é risco exclusivo da concessionária, nos termos da própria minuta do contrato, o que torna o conhecimento
dos instrumentos ﬁrmados entre a concessionária e terceiros irrelevante, temos que é o caso de excluir a previsão do item 18.2 da minuta do contrato por ocasião da
divulgação da versão deﬁni va do edital e seus anexos.
RESPOSTA 174 (EM)
É usual em parcerias público-privadas que contratos de ﬁnanciamento ou mútuo tenham de contar com a anuência do PODER CONCEDENTE, não havendo ilegalidade
nesse po de exigência.

CONTRIBUIÇÃO 44
CLÁUSULA DO CONTRATO:
19.4.2. Entende-se por receitas decorrentes da exploração o faturamento bruto de sua(s) subsidiária(s) integral(is) caso cons tuída(s) e/ou as receitas provenientes de
contratos ﬁrmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros, entendidas como o somatório dos aluguéis brutos recebidos ou qualquer outra verba que a
CONCESSIONÁRIA faça jus pela cessão de áreas, vedada a cessão gratuita, computadas pelo regime de competência, para exploração comercial de toda e qualquer
área disponível para exploração comercial, com a ﬁnalidade de obtenção das receitas de que trata esta Cláusula.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 19.4.2 da minuta do contrato deﬁne como receitas acessórias, no caso de execução de a vidades acessórias por subsidiárias integrais da concedente, o
faturamento bruto por elas auferido.
Considerando que há plena possibilidade de que, em tese, a subsidiária integral não seja prestadora de serviços exclusiva da futura concessionária, temos que a
consideração do seu faturamento bruto como se receita acessória fosse é uma impropriedade que deve, por sua vez, ser corrigida na versão deﬁni va do instrumento
convocatório.
RESPOSTA 175 (EM)
A subsidiária integral e seus faturamentos serão tratados como se concessionária fosse. Portanto, deve ser considerado o faturamento bruto.
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CONTRIBUIÇÃO 45
CLÁUSULA DO CONTRATO:
22.3. As desocupações e a ins tuição de servidões administra vas, quando necessárias à execução da CONCESSÃO, serão efetuadas pelo PODER CONCEDENTE, às
suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediência às disposições da legislação aplicável.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 22.3 da minuta do contrato estabelece que será responsabilidade do Poder Concedente a realização e o pagamento das desocupações e servidões que
vierem a ser ins tuídas. Contudo a minuta do contrato é silente no que se refere à responsabilidade pelo pagamento das indenizações decorrentes das
desapropriações, o que reclama o seu aperfeiçoamento neste ponto quando da divulgação de sua versão deﬁni va.
RESPOSTA 176 (ES)
Não há a previsão de necessidade de desapropriação no âmbito do projeto em questão.

CONTRIBUIÇÃO 46
CLÁUSULA DO CONTRATO:
27.1. A CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à presente CONCESSÃO, excetuados aqueles em que do contrário
constem expressamente deste CONTRATO.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 27.1 da minuta do contrato atribui risco residual à concessionária, prescrevendo ser ela responsável por todos os riscos que não tenham sido atribuídos em
contrato ao Poder Público.
Considerando a ilegalidade decorrente de tal previsão, justamente pelo seu caráter genérico, à luz do Art. 4º, inciso VI da Lei nº 11.079/04, que impõe a necessidade
de repar ção de risco obje va entre as partes, temos que é necessária a re ﬁcação do modelo adotado de forma que sejam pormenorizados e explicitados todos os
riscos que serão atribuídos à concessionária e ao Poder Concedente.
RESPOSTA 177 (EM)
Não há como se elaborar, de forma exaus va, uma listagem de todos os possíveis riscos que venham a ser inerentes à execução do contrato. A alocação dos riscos não
listados a uma das partes não deixa de ser uma repar ção obje va. Note-se que pelo disposto no contrato a ocorrência de caso fortuito e força maior poderão gerar o
direito ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro. Além disso, na ocorrência de qualquer evento não previsto deverão ser observados a legislação e jurisprudência
correspondentes.

CONTRIBUIÇÃO 47
CLÁUSULA DO CONTRATO:
27.2.2. Erros ou omissões de projetos de tecnologia que possam causar acréscimos no prazo e/ou nos custos esperados para os serviços objeto do CONTRATO.
27.2.3. Insucesso de eventuais inovações tecnológicas que a CONCESSIONÁRIA venha a adotar na prestação dos serviços objeto do CONTRATO.
CONTRIBUIÇÃO:
As cláusulas 27.2.2 e 27.2.3 da minuta do contrato atribuem à concessionária os riscos por “erros ou omissões de projetos de tecnologia que possam causar
acréscimos no prazo e/ou nos custos esperados para os serviços objeto do contrato” e “insucesso de eventuais inovações tecnológicas que a CONCESSIONÁRIA venha
a adotar na prestação dos serviços objeto do contrato”.
Ocorre que as circunstâncias apontadas em ambas as cláusulas podem, claramente, ser decorrentes de equívocos de informações prestadas diretamente pelo Poder
Concedente (como no caso de projetos fornecidos) ou de determinações dele emanadas, de forma que se aﬁgura equivocada a atribuição destes riscos
exclusivamente à concessionária.
Desta forma, considerando que a concessionária não pode ser obrigada a suportar a responsabilidades e os ônus decorrentes de determinações e imposições
advindas do Poder Concedente, é necessário que na versão ﬁnal do edital sejam alteradas tais cláusulas para impor ressalva no sen do de que a responsabilidade da
concessionária somente exis rá caso o evento não seja decorrente de erro ou determinação do Poder Concedente.
RESPOSTA 178 (EM)
Os dados operacionais e especiﬁcações técnicas fornecidos pelo Poder Público são referenciais, não estando direcionados a qualquer marca, fabricante, ou tecnologia
especíﬁcas.
A tecnologia a ser implantada caberá à concessionária e seu fabricante, devendo os mesmos arcarem com as responsabilidades de eventuais falhas na tecnologia
implantada.

CONTRIBUIÇÃO 48
CLÁUSULA DO CONTRATO:
27.2.18. O risco de paralisação do VLT por falta de energia elétrica ou por deﬁciência de drenagem na via W3 até 15 (quinze) dias, sucessivos ou não, a cada período
de 12 (doze) meses contados da DATA DE INÍCIO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO- FASE I.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 27.2.18 da minuta do contrato estabelece a necessidade de que a concessionária suporte os ônus pela paralisação do sistema VLT por falta de energia
elétrica ou deﬁciência de drenagem na via por até 15 (quinze) dias.
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Contudo, considerando que questões alheias à atuação ou controle da concessionária não podem ser atribuídas como risco seu, impõe-se a exclusão ou re ﬁcação da
referida cláusula.
RESPOSTA 179 (AJ)
O prazo estabelecido no item 27.2.18 é baseado na lógica de que a CONCESSIONÁRIA tem a capacidade de gerenciar eventos de curta duração. No entanto, de forma
a não penalizar excessivamente a CONCESSIONÁRIA, os eventos mencionados nos itens 27.2.17 e 27.2.18 serão considerados de forma cumula va no que diz respeito
ao prazo máximo a ser suportado pelo ente privado. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 49
CLÁUSULA DO CONTRATO:
28.4.3. Se ﬁcar caracterizado que os impactos mo vadores do pedido por Parte da CONCESSIONÁRIA poderiam ter sido neutralizados com a melhoria da prestação do
serviço; ou quando da ocorrência de negligência, inépcia; ou omissão na exploração dos serviços objeto da CONCESSÃO; ou de qualquer forma a CONCESSIONÁRIA
tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilíbrio.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 28.4.3 da minuta do contrato estabelece ressalva à recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato, estabelecendo que não haverá
recomposição caso “os impactos mo vadores do pedido” (...) pudessem ter sido “neutralizados com a melhoria na prestação dos serviços” ou caso a concessionária
tenha concorrido para o evento causador do desequilíbrio.
Considerando que tal cláusula é absolutamente ampla e, na prá ca, inviabilizará qualquer pleito de reequilíbrio (na medida em que, em tese, a concessionária sempre
poderia neutralizar impactos do desequilíbrio e sempre concorrerá para a sua ocorrência), temos que a mesma é ilegal e deverá ser excluída quando da divulgação da
versão deﬁni va do edital.
RESPOSTA 180 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 50
CLÁUSULA DO CONTRATO:
29.13. A recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do CONTRATO não poderá importar efeito retroa vo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data
da apresentação do pleito ou da comunicação.
CONTRIBUIÇÃO:
A minuta do contrato estabelece em sua cláusula 29.13 a impossibilidade de que o reequilíbrio implique em efeitos que retroajam a 180 (cento e oitenta) dias da data
do pleito.
Considerando a ﬂagrante ilegalidade de tal previsão, ante a ausência de amparo legal e a violação ao Art. 37, inciso XXI da Cons tuição Federal, temos que a mesma
deverá ser excluída quando da divulgação da versão deﬁni va do edital.
RESPOSTA 181 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 51
CLÁUSULA DO CONTRATO:
33.2. Com o intuito de garan r o pagamento das obrigações pecuniárias assumidas pelo PODER CONCEDENTE neste CONTRATO DE CONCESSÃO, o PODER
CONCEDENTE oferece como GARANTIA DO PARCEIRO PÚBLICO para a CONCESSIONÁRIA o ANEXO XIX - MINUTA DE CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE
PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA, mediante o qual as PARTES concordam que o pagamento será efetuado mediante transferência de recursos
do Fundo de Par cipação do Estados e do Distrito Federal com o subsequente débito para pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO e da remuneração do Agente de
Pagamento, contrato este que deverá, como ETAPA PRELIMINAR, estar devidamente ﬁrmado.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 33 da minuta do contrato dispõe sobre a garan a de pagamento das contraprestações públicas. Contudo, não consta do edital, da minuta do contrato ou
de quaisquer de seus outros anexos qualquer previsão indicando as consequências do não abastecimento da conta vinculada.
Desta sorte, é imprescindível que quando da divulgação da versão deﬁni va do edital e anexos conste disposição ao menos no sen do de que o não-abastecimento
da conta vinculada a ser u lizada para o pagamento das contraprestações implicará na ﬂexibilização das exigências impostas à concessionária.
RESPOSTA 182 (EM)
O não abastecimento da conta vinculada pelo PODER CONCEDENTE caracterizaria o descumprimento do contrato ﬁrmado, caso em que poderia serem acionados
disposi vos previstos no próprio contrato ou aplicada legislação ou jurisprudência correlata.

CONTRIBUIÇÃO 52
CLÁUSULA DO CONTRATO:
36.3. A CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização correspondente ao saldo não amor zado dos bens cuja aquisição, devidamente autorizada pelo PODER
CONCEDENTE, tenha ocorrido nos úl mos 05 (cinco) anos do prazo da CONCESSÃO, desde que realizada para garan r a con nuidade e a atualidade desta.
CONTRIBUIÇÃO:
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A cláusula 36.3 da minuta do contrato prescreve o direito à indenização da concessionária em relação ao saldo não amor zado dos bens adquiridos (inves mentos)
realizados nos úl mos 5 (cinco) anos da concessão.
Considerando que é direito da concessionária o recebimento de indenização por todo e qualquer inves mento por ela realizado caso tal inves mento tenha decorrido
de determinação superveniente do Poder Concedente, é imprescindível que haja a re ﬁcação da cláusula 36.3 para excluir a limitação temporal quando da deﬁnição
do direito à indenização.
RESPOSTA 183 (EM)
Trata-se da regra usualmente adotada para amor zação de bens, que considera o prazo estabelecido de 5 anos.

CONTRIBUIÇÃO 53
CLÁUSULA DO CONTRATO:
42.8. A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à prévia autorização do PODER MINUTA DO CONTRATO PMI 01/19 CONCEDENTE qualquer modiﬁcação no respec vo
estatuto social, durante todo o período da CONCESSÃO, especialmente no que se refere à cisão, fusão, transformação e incorporação.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 42.8 da minuta do contrato condiciona qualquer alteração do estatuto social da concessionária à sua prévia autorização. Considerando que tal previsão
carece de amparo legal e caracteriza indevida restrição à atuação empresarial da concessionária, temos ser necessária a sua re ﬁcação por ocasião da divulgação da
versão deﬁni va do edital.
RESPOSTA 184 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada, sendo man da a exigência para os casos de cisão, fusão, transformação ou incorporação.

CONTRIBUIÇÃO 54
CLÁUSULA DO CONTRATO:
47.2. A CONCESSIONÁRIA deverá con nuar prestando o serviço concedido pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos contados do trânsito em julgado da
decisão judicial que decretar a rescisão do CONTRATO.
CONTRIBUIÇÃO:
A Cláusula 47.2 da minuta do contrato estabelece obrigação no sen do de que a concessionária con nue a prestar os serviços por 180 (cento e oitenta) dias após o
trânsito em julgado em caso de ex nção do contrato por rescisão decorrente de inadimplemento de obrigações do Poder Concedente.
Considerando que tal previsão é ilegal ante o que prescreve o Art. 39, parágrafo único da Lei nº 8.987/95, que assegura o direito à interrupção dos serviços tão logo
haja o trânsito em julgado, há necessidade de re ﬁcação da cláusula editalícia.
RESPOSTA 185 (EM)
O item 47.2 visa preservar o interesse público, garan ndo a con nuidade dos serviços públicos essenciais, até a realização de nova licitação.
Não há qualquer ilegalidade no item contratual, visto que o art. 39, parágrafo único, da Lei nº 8987/1995 estabelece a possibilidade de interrupção dos serviços até
decisão judicial transitada em julgado, e não, a obrigatoriedade.

CONTRIBUIÇÃO 55
CLÁUSULA DO CONTRATO:
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 repar da 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..
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 27.3.3 da minuta do contrato estabelece que o risco de não realização da demanda será assumido “exclusivamente” (reprodução u lizada na própria
cláusula) pelo Poder Concedente.
Contudo, vislumbramos que referida disposição contrasta com a previsão constante dos itens 27.3.3.1 e 27.3.3.2 da minuta do contrato, que acabam por atribuir o
risco de demanda ao concessionário, ainda que de forma dissimulada.
Desta sorte, considerando a contradição apontada, o que inclusive pode induzir os interessados em erro, requer-se haja o saneamento da falha por ocasião da
divulgação da versão deﬁni va do edital.
RESPOSTA 186 (EM)
Não há qualquer contradição nos itens. Conforme se depreende da parte ﬁnal do item 27.3.3, os subitens 27.3.3.1 e 27.3.3.2 tratam-se de exceções à regra.

CONTRIBUIÇÃO 56
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CLÁUSULA DO CONTRATO:
27.2.12. Greve e dissídio cole vo de funcionários da CONCESSIONÁRIA e/ou de fornecedores, subcontratados de materiais/serviços da CONCESSIONÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO:
A Cláusula 27.2.12 da minuta do contrato estabelece como risco exclusivo da concessionária a ocorrência de greve de seus funcionários fornecedores e
subcontratados. Contudo, o referido item não é claro ao estabelecer que não pode ser atribuído como risco da concessionária o evento “greve” caso a mesma tenha
decorrido de diﬁculdades ﬁnanceiras impostas pelo atraso no pagamento da contraprestação pública ou dos aportes públicos a que se obrigou o Poder Concedente.
Desta forma, se impõe o saneamento do lapso apontado por ocasião da publicação da versão deﬁni va do edital e anexos.
RESPOSTA 187 (EM)
Greve de funcionário da CONCESSIONÁRIA trata-se de risco exclusivo da contratada. O risco de atraso no pagamento da contraprestação pública e aportes públicos
são mi gados pelas garan as estabelecidas e outros disposi vos do contrato, que prevê também a possibilidade de reequilíbrio no caso de descumprimento pelo
PODER CONCEDENTE de suas obrigações (item 28.3.7).

CONTRIBUIÇÃO 57
CLÁUSULA DO CONTRATO:
27.2.13. Responsabilidade civil, administra va, ambiental e penal por danos que possam ocorrer a terceiros, ou causados por terceiros, sejam pessoas que trabalhem
para a CONCESSIONÁRIA, seus empregados, prepostos, terceirizados ou empresas subcontratadas, durante a implantação do objeto da CONCESSÃO e no curso de
toda vigência da CONCESSÃO.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 27.2.13 da minuta do contrato estabelece ser risco da concessionária aqueles decorrentes de responsabilidade civil, administra va, ambiental e penal
durante a implantação do objeto da concessão e no curso de toda a vigência da concessão. Contudo, referida cláusula não foi clara ao es pular e estabelecer que a
concessionária somente pode assumir tais riscos caso sejam provenientes de sua ação ou omissão, direta ou indireta, e caso os danos sejam decorrentes de eventos
havidos após a assunção dos serviços pela mesma.
RESPOSTA 188 (ES)
A Concessionária será responsável por todos os danos por ela causados e causados por terceiros, sejam por pessoas que trabalhem para a CONCESSIONÁRIA, seus
empregados, prepostos, terceirizados ou empresas subcontratadas. A redação do item deixa claro que tal responsabilidade é limitada a eventos ocorridos durante a
implantação do objeto da concessão, no curso de sua vigência. Ademais há que se observar a necessidade de se contratar seguros para garan r a efe va e abrangente
cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento de todos os serviços e a vidades contempladas no contrato, conforme cláusula 30.

CONTRIBUIÇÃO 58
CONTRIBUIÇÃO:
O contrato não é claro ao dispor no sen do de indicar claramente a quem será atribuído o risco em caso de variação dos custos de operação, demanda,
quilometragem e quan dade de veículos.
Em caso de divergência da Demanda, quilometragem ou quan dade de veículos exigidas no instrumento convocatório, seja para mais ou para menos, com a
consequente necessidade de adequação, o contrato poderá ser reequilibrado ﬁnanceiramente de imediato ou deverá aguardar um período de 12 (doze) meses após o
úl mo reequilíbrio?
Em relação aos impostos que mudarem e/ou alterarem, bem como for alterado qualquer dado previsto no edital que cause impacto nos preços ofertados por meio
dos quais foi adjudicada a vencedora, a revisão poderá ser feita de imediato e com os pagamentos dos prejuízos retroa vos?
Caso surgir, durante a execução do contrato, qualquer um outro custo não previsto no edital e anexos, por meio dos quais serão elaboradas as propostas para
par cipação na licitação, será permi da a revisão dos preços em emi do termo adi vo para as remunerações necessárias, bem como o pagamento de eventual
desequilíbrio desde a data da origem?
Caso a Concessionária já es ver com os inves mentos feitos e prontos para início da operação, caso, por algum mo vo seja retardado pelo Poder Concedente a
autorização para o início da operação a Concessionária será indenizada do período em que ﬁcou parada aguardando autorização para início da operação?
Considerando a referida omissão, é imperioso sejam prestados os devidos esclarecimentos de forma que aos licitantes interessados seja dado conhecer de forma
clara e expressa a integralidade dos riscos que serão a ele atribuídos, na forma do Art. 4º, inciso VI da Lei nº 11.079/04.
RESPOSTA 189 (ES)
Todos os riscos referentes à variação de demanda, custos e tributos, e descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações, e respec vas regras de
alocação, estão deﬁnidos no contrato.

CONTRIBUIÇÃO 59
CLÁUSULA DO CONTRATO:
27.3.8. O risco de aumento extraordinário de aumento dos preços dos insumos e/ou tributos e/ou inﬂação.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 27.3.8 da minuta do contrato estabelece como risco do Poder Concedente o “risco de aumento extraordinário dos preços dos insumos e/ou tributos e/ou
inﬂação”.
Contudo, não consta da referida cláusula e nem de qualquer outra passagem do instrumento convocatório informação quanto ao que se deve entender por “aumento
extraordinário”, o que acaba por esvaziar a chance de aplicabilidade da referida cláusula, fazendo-a letra morta.
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Desta forma, é imprescindível e imperioso que quando da divulgação da versão deﬁni va do edital e contrato seja explicitado o que o Poder Concedente considerará
como “aumento extraordinário” para ﬁns de aplicação da hipótese da cláusula 27.3.8.
RESPOSTA 190 (EM)
A caracterização de eventos extraordinários deverá basear-se em entendimentos já consolidados, legislação ou jurisprudência e na comprovação dos fatos ocorridos e
devidos impactos. Caso não haja consenso entre as partes, o mecanismo de solução de controvérsias, deﬁnido na Cláusula 50, poderá ser u lizado.

CONTRIBUIÇÃO 60
CLÁUSULA DO CONTRATO:
29.3.2. Para ﬁns de determinação dos ﬂuxos dos dispêndios marginais, deverão ser u lizadas as melhores informações disponíveis, para es mar o valor dos
inves mentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento que deu causa ao desequilíbrio, por meio das melhores
referências de preço do setor público e/ou do setor privado disponíveis no momento do pleito e, na indisponibilidade de informações mais atuais e a critério do
PODER CONCEDENTE, das projeções realizadas por ocasião do certame licitatório.
CONTRIBUIÇÃO:
A cláusula 29.3.2 da minuta do contrato estabelece que o processo de reequilíbrio tomará em consideração as “melhores referências de preço do setor público e/ou
setor privados disponíveis no momento do pleito” o que, ao que nos parece, corresponde ao reconhecimento de que serão ignoradas as disposições e parâmetros de
custo estabelecidas na proposta econômica vencedora da licitação, resultando em sua completa descaracterização, ao arrepio do princípio licitatório.
Considerando a falha apontada é de rigor que haja o seu saneamento por ocasião da divulgação da versão derradeira e deﬁni va do edital.
Se após o início das operações houver a necessidade de mais inves mentos ou redução de inves mentos será feito o reequilíbrio econômico ﬁnanceiro de imediato
no contrato e feitos os pagamentos retroa vos desde a data da alteração?
RESPOSTA 191 (ES)
No momento de eventual reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro, deverá ser considerada as melhores referências do setor público e/ou setor privados disponíveis no
momento do pleito, aceitáveis pelos órgãos de controle e jurisprudência. Os procedimentos de solução de controvérsias e arbitragem, deﬁnidos na Cláusula 50,
poderão ser u lizados sempre que houver divergência ou conﬂito de interesses que não sejam resolvidos amigavelmente.

CONTRIBUIÇÃO 61
CONTRIBUIÇÃO:
A minuta do contrato de concessão não estabelece qualquer prazo ou procedimento mais minucioso no tocante aos pleitos de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro
decorrentes de inicia va da concessionária.
Considerando que tal omissão caracteriza verdadeira carta branca para que os pleitos não sejam respondidos em tempo razoável, inclusive sujeitando/ a futura
concessionária à quebra ou à imposição de diﬁculdades ﬁnanceiras excessivas, é imperioso que haja o devido saneamento da ausência de informações acerca do
processo e do procedimento de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro, inclusive com o estabelecimento de prazo para resposta aos pleitos dirigidos ao Poder Concedente.
A caso ocorra demora na resposta por parte do Poder Concedente, os valores retroa vos serão pagos e por meio de qual fonte de recursos e devidamente corrigidos?
RESPOSTA 192 (ES)
Os procedimentos para recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro estão deﬁnidos na cláusula 29 do contrato. Caso haja divergência ou conﬂito de interesses
que não sejam resolvidos amigavelmente, os procedimentos de solução de controvérsias e arbitragem, deﬁnidos na Cláusula 50, poderão ser u lizados.

E-mail de Contribuição (2):

CONTRIBUIÇÃO 62
Prezados Senhores,
Meu nome é Anísio e par cipei da Audiência Pública Online do VLT.
Como o prazo para as contribuições foi prorrogado até 30/04/2020, gostaria de ter acesso às perguntas e respostas que foram proferidas no dia da audiência online,
isto para que possamos fazer mais contribuições sem repe r o conteúdo já existente. Conforme informações anteriores o conteúdo da audiência seria postado no
site para as consultas necessárias. Desta forma, poderias, por gen leza, me informar como posso ter acesso às mesmas. Caso não for postado tal conteúdo no site
antes do dia 30/04/2020, poderias me enviar por e-mail, ou até pelo WhatsApp 061-9.9804-0808?
Certo de vossa atenção ﬁco no aguardo.
A . Anísio
A : Anísio (V.Pioneira)
RESPOSTA 193 (ES)
Conforme Aviso de Consulta e Audiência Públicas (art. 14, inciso I), publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal em 12 de março de 2020, a ata sucinta da Audiência
Pública deve constar deste Relatório. Portanto, não havia como proceder sua divulgação antes da aprovação deste Relatório. Não obstante, o vídeo com o registro
integral da Audiência Pública realizada este, desde a data de sua realização até o presente momento, disponível no canal da SEMOB no Youtube para acesso por
qualquer interessado.

Nº: 6e
NOME DO INTERESSADO: Daniel Park e Edyval Campanelli - HYUNDAI ROTEM BRASIL
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Formulário de Contribuição: PPP Implantação VLT-W3 - HRB

CONTRIBUIÇÃO 1
1 ) Especiﬁcações Técnicas:
-Contrato – Clausula 10
-Anexo I – PIP VLT – Material Rodante
-Anexo III – VLT_SIST
-Anexo IV –VLT_MAT-ROD
1.1- Entendemos que as especiﬁcações técnicas dos sistemas e de material rodante estão por demais detalhadas. Recomendamos, para aumentar a compe vidade,
que as especiﬁcações sejam consideradas apenas como referenciais tendo a Concessionário a possibilidade de considerar adequações às mesmas desde que atenda à
todos os indicadores de desempenho do contrato.
1.2- Caso o Poder Concedente, não permita a liberdade acima mencionada e deseje estabelecer especiﬁcações contratuais, ainda com o intuito de aumentar a
compe vidade do processo licitatório, recomendamos ao menos que as especiﬁcações sejam ﬂexibilizadas ao máximo para que a Concessionaria tenha possibilidade
de propor diferentes soluções. Alguns exemplos sem a eles se limitar:
• Diferentes possibilidades para o sistema de abastecimento de energia do VLT : catenária, baterias, supercapacitores, hidrogênio, etc..)
• U lização ou não de portas de plataforma (uma vez que essa possibilidade pode ter como consequência a ﬁdelização ao fornecedor do material rodante nas
aquisições futuras ( 2ª fase ou extensões/demandas adicionais)
• Composição do veiculo em termo de numero de carros e formação do “train set”.
• Outras caracterís cas técnicas restri vas do material rodante.
RESPOSTA 194 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
As condições de par cipação na licitação, apresentadas na minuta de edital, para os itens material rodante e sistemas ﬁxos, permitem a apresentação de proposta da
quase totalidade dos fabricantes com experiência nesse po de fornecimento.
O grau de vinculação das diretrizes e especiﬁcações técnicas apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes
na redação da minuta de contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 2
2 ) Cronograma de entrega do material rodante:
- Anexo I – PIP VLT
- Informações da Apresentação da Audiência Publica
2.1- Na situação atual de mercado o cronograma de entrega dos principais itens/ sistemas para o material rodante pode chegar aos 16meses, sendo assim é
altamente recomendável alterar o cronograma de entrega do primeiro VLT de NTP ( Inicio da Execução) +13 meses para NTP (Inicio da Execução) +24meses.
RESPOSTA 195 (EM)
Deverão ser observados os prazos estabelecidos em contrato, em especial o prazo deﬁnido no item 7.3. Se houver conﬂito ou incoerência com cronogramas
constantes em outros documentos, estes serão ajustados ou deverão ser considerados como referenciais não vinculantes. Adicionalmente, o período referente à
etapa preliminar deverá ser considerado para efeito de planejamento e programação das a vidades futuras.

CONTRIBUIÇÃO 3
3) Condições de par cipação ( Restrições de Compliance):
- Minuta do Edital Clausula5 , item 5.5
3.1) Sugerimos que as seguintes restrições de par cipação devam ser acrescidas ao edital, proibindo a par cipação de Licitantes ( interessados :
• que tenha sido incluído nos cadastros a que se referem os ar gos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13;
• que tenha sido proibido pelo Plenário do CADE de par cipar de licitações promovidas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em virtude de prá ca de infração à ordem
econômica, nos termos do ar go 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011;
• que tenha sido proibido de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administra va, nos termos do ar go 12 da Lei Federal
nº 8.429/1992;
3.2) Sugerimos também que as restrições de par cipação já estabelecidas no edital e as acima mencionadas também sejam aplicadas às empresas subcontratadas
que aportarem atestados para qualiﬁcação.
RESPOSTA 196 (EM)
O Certame Licitatório terá por princípio ser o mais aberto (e menos restri vo possível) dentro dos princípios legais. Somente poderão par cipar empresas ou grupos
empresariais que se encontrem devidamente habilitados para tal. As vedações legais foram incluídas no item 5.5 do edital.
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CONTRIBUIÇÃO 4
4 ) Requisitos técnicos Material Rodante:
-Anexo I PPI VLT - Material Rodante Item 1.4
-AnexoIV –VLT_MAT_ROD Item 1.4
- Informações da Apresentação da Audiência Publica.
4.1) Considerando as caracterís cas dos VLTs da maioria dos fabricantes mundiais e com intuito de aumentar a compe
recomendamos que o determinante para a capacidade do VLT seja o es pulado nos Anexos I e IV acima mencionado, ou seja:

vidade do processo licitatório,

• A capacidade do veículo deverá ser de 400 passageiros, sendo:
- Pelo menos 56 passageiros sentados, contemplando 2 (dois) bancos para obesos e 2 (dois) passageiros em cadeiras de rodas.
- Taxa de ocupação: 6 passageiros em pé / m².
RESPOSTA 197 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
As condições de par cipação na licitação, apresentadas na minuta de edital, para os itens material rodante e sistemas ﬁxos, permitem a apresentação de proposta da
quase totalidade dos fabricantes com experiência nesse po de fornecimento.
O grau de vinculação das diretrizes e especiﬁcações técnicas apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes
na redação da minuta de contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 5
5 ) Repar cipação de risco
-Contrato Clausula 27.
5.1) Recomendamos, para viabilização do projeto , que seja implementado mecanismo de proteção cambial ao Concessionário.
RESPOSTA 198 (EM)
Será vencedor do Certame a licitante que exigir a menor Contraprestação a ser paga pelo Poder Público. Todo e qualquer mecanismo de proteção cambial deve ser
adotado pelo Concessionária e considerado em sua modelagem ﬁnanceira.

Nº: 7e
NOME DO INTERESSADO: Dênio Augusto de Oliveira Moura – Rede Urbanidade

Documento: Rede Urbanidade - Questões a serem encaminhadas à SEMOB acerca da Linha 1 do VLT
REDE DE PROMOÇÃO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E DO TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL – REDE URBANIDADE1
1 Com o propósito de assegurar a efe vidade da par cipação da sociedade no processo de elaboração, implementação e ﬁscalização da polí ca local de mobilidade
urbana e, em úl ma análise, o respeito aos direitos e garan as relacionados a essa polí ca, foi ins tuída, em novembro de 2019, a Rede de Promoção da Mobilidade
Sustentável e do Transporte Cole vo do Distrito Federal – Rede Urbanidade, composta por representantes da da sociedade civil organizada e do MPDFT, cujo obje vo
principal é a criação de espaço democrá co de discussão, ar culação e busca de soluções compar lhadas para as questões relacionadas à mobilidade urbana, na
perspec va do desenvolvimento sustentável.
Contribuições/ques onamentos da Rede Urbanidade acerca da proposta de parceria público-privada para implantação da Linha 1 do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT
na Avenida W3, ligando o Aeroporto Juscelino Kubitschek, o Terminal da Asa Sul e o Terminal da Asa Norte, objeto do Chamamento Público nº 1/2019.
ANEXO: O cio nº 470/2020 – 1ª PROURB;

CONTRIBUIÇÃO 1
1) Considerando o disposto nos ar gos 36 a 38 da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e na Lei Distrital nº 5.022, de 04 de fevereiro de 2013, será
expressamente exigida no contrato de concessão concernente à implantação do VLT a realização de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) ou a incorporação
de seu conteúdo no Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) correspondente, de forma a viabilizar o planejamento/adaptação das áreas lindeiras ao
empreendimento, especialmente em relação ao adensamento populacional, à valorização imobiliária e à preservação do conjunto urbanís co de Brasília?
RESPOSTA 199 (ES)
A SEMOB iniciou já em 2019 as trata vas com o Ins tuto Brasília Ambiental – IBRAM, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito
Federal – SEDUH e com o Ins tuto do Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional – IPHAN, órgãos estes que detêm a competência de deﬁnir as diretrizes ambientais e
urbanís cas a serem observadas no projeto do VLT de Brasília. O IBRAM considerou a necessidade de elaboração de EIA/RIMA como requisito para o Licenciamento
Prévio (LP) e já emi u o Termo de Referência. O IPHAN, por sua vez, em posicionamento preliminar, considerou a necessidade de elaboração de Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV). As trata vas prosseguirão e as providências que não forem ﬁnalizadas até a licitação do empreendimento, constarão do Edital de Licitação como
obrigações da futura concessionária de forma a garan r os requisitos legais e aqueles exigidos pelos órgãos licenciadores.
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CONTRIBUIÇÃO 2
2) Os corredores viários, de acordo com a hierarquia de carregamentos, têm efeitos técnicos na deﬁnição de zoneamento, uso do solo e gabaritos. Que medidas
concretas o GDF pretende adotar em relação à pressão que o empreendimento provocará para ﬁns de alteração dos parâmetros urbanís cos e dos usos permi dos na
região afetada pelo empreendimento? Foi elaborado algum estudo a esse respeito?
RESPOSTA 200 (ES)
O projeto foi apresentado em nível de anteprojeto, com propostas que devem ser discu das face à melhor implantação possível. As sugestões serão levadas em conta
e estudadas de maneira seja encontrada uma solução que atenda as demandas da sociedade e a todos os ritos previstos em Lei, em total conformidade com os
parâmetros urbanís cos estabelecidos pelo PPCUB, e em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, IPHAN e demais órgãos do GDF envolvidos com a
questão.

CONTRIBUIÇÃO 3
3) Que medidas concretas o GDF pretende adotar acerca da valorização imobiliária na região afetada pelo empreendimento, de modo a garan r a justa distribuição
dos bene cios e dos ônus decorrentes do processo de urbanização? Foi realizado algum estudo a esse respeito?
RESPOSTA 201 (ES)
O projeto foi apresentado em nível de anteprojeto, com propostas que devem ser discu das face à melhor implantação possível. As sugestões serão levadas em conta
e estudadas de maneira seja encontrada uma solução que atenda as demandas da sociedade e a todos os ritos previstos em Lei, em total conformidade com os
parâmetros urbanís cos estabelecidos pelo PPCUB, e em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, IPHAN e demais órgãos do GDF envolvidos com a
questão.

CONTRIBUIÇÃO 4
4) Que medidas concretas o GDF pretende adotar para evitar o fenômeno da gentriﬁcação na região afetada pelo empreendimento? Foi realizado algum estudo a
esse respeito?
RESPOSTA 202 (ES)
O projeto foi apresentado em nível de anteprojeto, com propostas que devem ser discu das face à melhor implantação possível. As sugestões serão levadas em conta
e estudadas de maneira seja encontrada uma solução que atenda as demandas da sociedade e a todos os ritos previstos em Lei, em total conformidade com os
parâmetros urbanís cos estabelecidos pelo PPCUB, e em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, IPHAN e demais órgãos do GDF envolvidos com a
questão.

CONTRIBUIÇÃO 5
5) Os pedestres possuem condições inadequadas para caminhar ao longo das vias W1, W2, W3, W4 e W5 Norte e Sul. Em geral, as calçadas que servem esses locais
são defeituosas, não possuem rampas de acessibilidade ou estão repletas de obstáculos, inclusive carros estacionados nos espaços des nados aos pedestres. De que
forma a implantação do VLT vai melhorar as condições dos pedestres ao longo dessas vias? A proposta contempla a requaliﬁcação das calçadas e a re rada de
obstáculos? Que medidas concretas serão adotadas para assegurar a acessibilidade na região?
RESPOSTA 203 (ES)
O projeto prevê a adequação das calçadas, a iluminação das vias, a adaptação e complementação das travessias e a total acessibilidade em equipamentos urbanos
como estações e pontos de parada. As calçadas serão detalhadas com dimensionamento apropriado (faixa de serviço, faixa livre, faixa de transição) e qualiﬁcações de
acordo com normas de acessibilidade universal ( po de pavimentação, regularidade de pavimentação, inclinação para drenagem, iluminação dedicada, con nuidade,
desníveis e rampas).

CONTRIBUIÇÃO 6
6) A proposta contempla a revitalização e o aperfeiçoamento de faixas de pedestre e pontos de travessia de bicicletas na via W3, inclusive no que concerne à
iluminação?
RESPOSTA 204 (ES)
O projeto prevê qualiﬁcações de acordo com normas de acessibilidade universal ( po de pavimentação, regularidade de pavimentação, inclinação para drenagem,
iluminação dedicada, con nuidade, desníveis e rampas). As faixas de pedestres, calçadas e ciclovias serão revitalizadas e complementadas
Além disso a transposição das paradas de transporte cole vo tem percurso des nado ao ciclista e con nuidade junto às estações projetadas de maneira a evitar
conﬂitos entre ciclistas, veículos e passageiros que embarcam e desembarcam do VLT.

CONTRIBUIÇÃO 7
7) As ciclovias do DF construídas em pavimento asfál co, ﬂexível, visivelmente apresentam maior durabilidade e conforto que as construídas em concreto simples –
principalmente para bicicletas com rodas menores, com aro igual ou menor que 20" e pa netes. Com o passar do tempo, são recorrentes os desníveis entre as placas
de concreto, que se transformam em obstáculos e rampas. Segundo o Manual de Planejamento Cicloviário do GEIPOT (2001), as ciclovias moldadas in loco em
concreto simples ainda possuem aspecto esté co não muito agradável e a possibilidade serem confundidas com o pavimento comumente u lizado em calçadas de
pedestres. Qual foi o critério u lizado para deﬁnição do material e da técnica constru va das ciclovias do DF, em especial, no Plano Piloto? No caso das ciclovias
previstas no projeto de implantação do VLT, haveria alguma jus ﬁca va legal ou técnica para não se u lizar o concreto betuminoso (asfál co)?
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RESPOSTA 205 (ES)
O critério adotado segue os parâmetros descritos no Caderno “projeto Técnico para Ciclovias” elaborado pela ABCP Associação Brasileira de Cimento Portland”
(BASTOS, C. ABCP. Diretrizes para construção de Ciclovias), que, através do Programa “Soluções para Cidades! Sugere um pavimento de concreto moldado para
ciclovias formado por subleito compactado, sub-base granular, membrana plás ca e cobertura de concreto simples, em dimensões a serem estabelecidas em projeto
estrutural especíﬁco.
As especiﬁcações de pintura e sinalização das ciclovias proposto seguirá o mesmo padrão das executadas: linha de bordo na cor vermelha, linha de divisão de ﬂuxo na
cor amarela e sinalização na cor branca, em consonância com o Manual Brasileiro de Sinalização de trânsito, volume IV (DENATRAN, 2007).
Outros projetos que serviram como “cases” de estudo e embasamento foram o Projeto de requaliﬁcação da Avenida Bernardino de Campos, elaborado pela SP Trans,
o projeto de 2,7km de extensão da ciclovia da Avenida Paulista em São Paulo, estudos elaborados pela UFSC Universidade Federal de Santa Catarina, dados da
Prefeitura de Londrina e dados da Prefeitura do Rio de Janeiro no que diz respeito a execução de ciclovias. Caderno de Referência para elaboração do Plano de
Mobilidade por Bicicletas nas Cidades - Ministério das Cidades (2007).
Legislação: ABNT NBR 9050; Código de Trânsito Brasileiro Lei Federal 9.503/1997 e Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume I, II e IV. Resolução CONTRAN
180/2005.

CONTRIBUIÇÃO 8
8) Como será feita a compa bilização do projeto de implantação do VLT com as reformas realizadas em algumas calçadas da Asa Sul?
RESPOSTA 206 (ES)
Em consonância com o projeto de requaliﬁcação em execução nas Quadras 512/511Sul, de autoria da SEDUH, denominado SIV 054/2018, o projeto propõe manter a
con nuidade das calçadas em frente às lojas voltadas para a W2 Sul. Para tanto, as vagas passarão a ser paralelas ao sen do da via. Além disso, o piso seguirá o
padrão proposto, intertravado, e as faixas de pedestres serão elevadas.

CONTRIBUIÇÃO 9
9) A proposta apresentada prevê a revitalização dos becos das quadras comerciais 500 das Asas Sul e Norte? Como será essa revitalização? Pretende-se permi r
algum po de a vidade nesses locais? Haverá espaço para circulação de bicicletas, bicicletários com controle de acesso ou paraciclos nesses locais? O Iphan se
manifestou a esse respeito?
RESPOSTA 207 (ES)
Na concepção proposta no projeto, para o processo de revitalização urbana da via W3, especial atenção será dada à integração das quadras 300 com a via W3, que
hoje pra camente não existe. Os becos receberão um tratamento no sen do de integrá-los ao espaço urbano, evitando sua caracterização como espaço residual.
Sendo assim, as CEBs serão enterradas ou relocadas e as bancas de revistas transferidas para o canteiro central da W3.
Serão propostos paraciclos nos becos, estações mobilidades para pa netes e bicicletas próximas. O “beco” será uma área revitalizada, voltada para a convivência e
apropriada para compar lhamento entre pedestres e bicicletas.
Será proposta a possibilidade de abrir fachadas e acessos às lojas laterais, com a provável u lização desse espaço por lojistas para acomodação de mesas, cadeiras,
espaços de contemplação e de uso cole vo. As fachadas serão, portanto, requaliﬁcadas, o tratamento paisagís co irá incen var uma melhor arborização e
humanização do espaço e a ocupação será democrá ca, variada e sustentável.
As trata vas com o IPHAN ainda estão em curso, mas pretende-se obter um posicionamento daquele órgão, referente às questões mais sensíveis do projeto,
previamente à licitação do empreendimento.

CONTRIBUIÇÃO 10
10) Que medidas concretas serão adotadas para integração do projeto de implantação do VLT com as passagens subterrâneas do Plano Piloto? A revitalização dessas
passagens faz parte da proposta de PPP? Qual é o cronograma proposto para essa revitalização?
RESPOSTA 208 (ES)
De acordo com a concepção apresentada no projeto, as passagens subterrâneas existentes, que ligam os Eixos L e W e passam sob o Eixão, serão reformadas e
adaptadas à legislação de acessibilidade, aonde possível. A entrada das passagens será re ﬁcada e expandida, as rampas de acesso recuperadas e reformadas, a
iluminação complementada e novas escadas serão propostas.

CONTRIBUIÇÃO 11
11) Que medidas serão adotadas para garan r a segurança dos usuários nas passagens subterrâneas, de modo a transformá-las em espaços atra vos e efe vos de
circulação?
RESPOSTA 209 (ES)
De acordo com a concepção apresentada no projeto, as passagens subterrâneas existentes, que ligam os Eixos L e W e passam sob o Eixão, serão reformadas e
adaptadas à legislação de acessibilidade, aonde possível. A entrada das passagens será re ﬁcada e expandida, as rampas de acesso recuperadas e reformadas, a
iluminação complementada e novas escadas serão propostas.

CONTRIBUIÇÃO 12
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12) A Galeria dos Estados deve ser considerada como importante rota de acesso ao novo corredor proposto, na medida em que faz a interligação entre o Setor
Comercial Sul, Setor Bancário Sul e o Setor de Autarquias Sul. Que medidas concretas foram propostas a esse respeito?
RESPOSTA 210 (ES)
A Galeria dos Estados não foi contemplada como rota de passagem para bicicletas e pa netes. Ela con nua na sua função como rota de passagem de pedestres,
integrada com a Estação de Metrô. Importante destacar que o tratamento desse importante e histórico equipamento urbano da cidade, poderá ser incluído no escopo
da PMI 04/2009 que prevê a Concessão para a operação privada da Rodoviária do Plano Piloto e da Galeria dos Estados. No momento adequado a SEMOB tomará o
cuidado necessário para compa bilizar os dois projetos.

CONTRIBUIÇÃO 13
13) As condições para os ciclistas também são inadequadas e pra camente não há infraestrutura cicloviária ao longo das vias W1, W2, W3 e W5 Sul. Na Asa Norte, há
ciclovias apenas em parte desses trajetos. Que melhorias o projeto prevê nesses locais para quem usa a bicicleta como meio de transporte (Exemplos:
ciclovias/ciclofaixas/faixas compar lhadas com sinalização horizontal e ver cal; bicicletários com controle de acesso nas estações do VLT, bolsões de estacionamento e
demais pontos de grande circulação; paraciclos ao longo do percurso; sistema público de bicicletas compar lhadas)?
RESPOSTA 211 (ES)
De acordo com a concepção apresentada no projeto, a ligação entre as quadras 600 e 900 será feita através da malha cicloviária que cruza a cidade no sen do
longitudinal e transversal. Esta malha seguirá o Plano de Estrutura Cicloviária existente para o Distrito Federal, mas terá uma complementação de 21 km das ciclovias
projetadas e não construídas e mais 70 km de novas ciclovias, de maneira a complementar o sistema como um todo. O obje vo é fortalecer e possibilitar a ligação da
estrutura cicloviária com as estações de metrô e de VLT.
Além disso serão implementados 214 racks de pa netes e bicicletas, calculados em distancias apropriadas seguindo normas internacionais (cerca de 300 metros) para
possibilitar melhor o compar lhamento e a mobilidade a va.

CONTRIBUIÇÃO 14
14) Será permi do transportar bicicletas no VLT?
RESPOSTA 212 (ES)
As questões rela vas à u lização do VLT serão deﬁnidas pela Concessionária, de acordo com as caracterís cas técnicas e de projeto dos veículos a serem adquiridos,
respeitando-se legislação e regulamentação especíﬁca que venha a ser emi da pelo Governo do Distrito Federal.

CONTRIBUIÇÃO 15
15) De acordo com a proposta apresentada, a implementação de ciclovias e a revitalização das calçadas da W3 só ocorrerão na terceira e úl ma fase do projeto. Por
que não antecipar essas medidas, que, para além de atender a Polí ca Nacional de Mobilidade Urbana, têm menor custo e poderiam atender a demanda já existente
por modos a vos de deslocamento?
RESPOSTA 213 (ES)
A implantação do VLT de Brasília em 3 Fases foi estabelecida para permi r 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 autorização dos serviços para as Fases II e III será função da disponibilidade ﬁnanceira dos recursos públicos necessários. A situação ideal seria o início da Fase II
após a conclusão da Fase I e o início da Fase III concomitante à Fase I, com suas conclusões (Fases I e III) ocorrendo ao mesmo tempo. As regras estabelecidas no
contrato permitem a viabilização dessa situação considerada como ideal, desde que haja recursos ﬁnanceiros disponíveis.

CONTRIBUIÇÃO 16
16) Serão adotadas medidas para restringir o uso de automóveis na via W3?
RESPOSTA 214 (ES)
As ações de restrição ao uso do automóvel fazem parte da polí ca setorial da SEMOB, junto com o es mulo ao uso do transporte público, em consonância com a Lei
Federal de Mobilidade Urbana.
Com a melhoria do transporte público e a cobrança de estacionamentos na área central (objeto de outro projeto em estruturação pela SEMOB, denominado de “Zona
Verde”), a SEMOB pretende reduzir a par cipação do automóvel na matriz de transporte.
A redução de estacionamentos no eixo da via W3 e a re rada dos retornos na própria via também deverão induzir o deses mulo ao uso do automóvel.

CONTRIBUIÇÃO 17
17) Serão adotadas medidas para redução da velocidade na via W3?
RESPOSTA 215 (ES)
Não estão previstas essas medidas no projeto de VLT. Eventuais alterações futuras do padrão de velocidade ﬁcarão a critério dos órgãos de trânsito.
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CONTRIBUIÇÃO 18
18) Existem propostas especíﬁcas para integração do projeto do VLT aos Setores Comerciais, Hoteleiros e Hospitalares Norte e Sul, com o obje vo de revitalizar esses
espaços? Existem estudos a esse respeito?
RESPOSTA 216 (ES)
O projeto em discussão prevê a execução e implantação do sistema VLT em três fases, além da recuperação e complementação dos sistemas de mobilidade a va. Não
existem previsões para interferência direta nos Setores próximos à Avenida W3. Contudo, com a melhoria do sistema de transporte espera-se que as áreas próximas
passem por um processo natural de revitalização.

CONTRIBUIÇÃO 19
19) De acordo com o projeto apresentado, as estações serão instaladas próximas a bolsões de estacionamento. Além disso, foi no ciada pelo GDF, ainda em 2019, a
proposta de implantação de estacionamentos rota vos pagos (as chamadas “Zonas Verdes”). Com o obje vo de dinamizar o uso do espaço e gerenciar de forma
adequada os recursos públicos, sugere-se que as vagas de estacionamento ao longo do VLT sejam cobradas e que percentual signiﬁca vo dos recursos auferidos seja
direcionado para projetos de mobilidade a va e melhorias das condições de acessibilidade. Esta proposta pode disciplinar o uso das vagas públicas e ainda garan r
recursos para projetos de acessibilidade e mobilidade, a exemplo do que ocorre em outras cidades, como é o caso de Fortaleza (Ceará), que des na 100% dos
recursos do estacionamento rota vo para a polí ca cicloviária do município.
RESPOSTA 217 (EM)
Os bolsões de estacionamentos das entrequadras 500 fazem parte de outro processo em estruturação (Zona Verde - Chamamento para Manifestação de Interesse
SEMOB Nº 02/2019).
Com o projeto da Zona Verde, os estacionamentos públicos serão cobrados. O modelo de cobrança e a des nação dos recursos está sendo estudado pela SEMOB e a
aplicação da receita será deﬁnida na estruturação dessa concessão, podendo depender de medida legisla va para sua viabilização.

CONTRIBUIÇÃO 20
20) O estudo aponta que 90% dos passageiros de transporte público que acessam a W3 são oriundos de outras regiões administra vas. O projeto prevê a re rada de
221 linhas de ônibus da W3, permanecendo somente linhas circulares no Plano Piloto. Com isso, a via deixará de receber cerca de 1600 ônibus por dia.
Consequentemente, os passageiros que vierem de outras regiões administra vas para o Plano Piloto deverão fazer a integração nos terminas e estações das Asas Sul e
Norte ou na Rodoviária do Plano Piloto. Pergunta-se: que medidas concretas serão adotadas para que a Rodoviária de Brasília suporte esse aumento de demanda?
RESPOSTA 218 (ES)
A integração com linhas de ônibus, sejam de ligação entre cidades ou circulares, ocorrerá mais densamente nos terminais TAN e TAS e na Estação EMO. Porém poderá
ocorrer também em qualquer estação do sistema VLT, de forma espontânea. A Rodoviária do Plano Piloto não deverá ser mais solicitada em função do VLT, mas
poderá o ser em função dos BRTs Oeste, Norte e Sul.
No projeto para Concessão da Rodoviária do Plano Piloto, em estruturação pela SEMOB, esses impactos serão analisados.

CONTRIBUIÇÃO 21
21) Segundo o projeto apresentado, existe a intenção de re rada de todas as linhas de ônibus que passam pela via W3. No entanto, é fundamental manter linhas de
distribuição nas vias perpendiculares à W3, Eixo Rodoviário e L2, de forma a garan r o acesso às porções leste e oeste da cidade. Atualmente, existem linhas de microônibus que fazem esse percurso, que, no entanto, devem ser reforçadas e aperfeiçoadas para se garan r uma boa cobertura do transporte cole vo e atrair mais
usuários para o sistema. O que o GDF pretende fazer a esse respeito?
RESPOSTA 219 (ES)
No Caderno 2 – Estudo de Demanda, são mostrados os seccionamentos das linhas existentes e a proposta de criação de linhas circulares com a ﬁnalidade de atender
às demandas transversais.

CONTRIBUIÇÃO 22
22) Paralelamente às linhas de ônibus e às passagens subterrâneas que interligam as porções leste e oeste da cidade, há previsão de rotas seguras, iluminadas e sem
obstáculos para deslocamentos de bicicleta no sen do leste/oeste?
RESPOSTA 220 (ES)
De acordo com a concepção apresentada no projeto, a ligação entre as quadras 600 e 900 será feita através da malha cicloviária que cruza a cidade no sen do
longitudinal e transversal. Esta malha seguirá o Plano de Estrutura Cicloviária existente para o Distrito Federal, mas terá uma complementação de 21 km das ciclovias
projetadas e não construídas e mais 70 km de novas ciclovias, de maneira a complementar o sistema como um todo.
Os devidos cuidados com iluminação e con nuidade do pavimento foram previstos.

CONTRIBUIÇÃO 23
23) Outras linhas de VLT já foram previstas e anunciadas no passado, a exemplo da linha entre a Rodoferroviária e a Esplanada dos Ministérios; linha entre Sol
Nascente, Ceilândia e Tagua nga; linha entre o SIG e o SIA; linha entre Valparaíso e Brasília; e a an ga linha prevista na própria W3. O que o GDF pretende fazer em
termos de planejamento e de gestão para garan r que o projeto atual seja efe vamente implementado? Há intenção de retomada de algum dos projetos acima
mencionados ou de implementação de outros trechos de VLT? Já existem projetos, recursos ou cronogramas para isso?
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RESPOSTA 221 (ES)
A implantação da Linha 1 do VLT, passando pela via W3 é uma das prioridades da atual gestão na área de Mobilidade Urbana. Esforços da SEMOB e de todas as áreas
do Governo estão sendo dispensados para que seja implementada. A medida do tamanho da prioridade dada ao Projeto do VLT na via W3 é que em 14/01/2019, logo
no início da gestão do Governador Ibaneis Rocha, o Conselho Gestor de Parcerias do Distrito Federal, já autorizou o início da estruturação do empreendimento.
Após a ﬁnalização do processo de Consulta e Audiência Públicas, os estudos e as minutas de edital e contrato, já revisadas com a incorporação das contribuições
acatadas, serão subme das ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e à Procuradoria do GDF. Paralelamente trata vas estão em curso com todos os órgãos
que deverão licenciar, opinar ou emi r informações para a viabilização do empreendimento, como IBRAM, IPHAN e CEB. Após a conclusão de todas as análises e
discussões, será dado início ao processo licitatório.
Quanto aos demais projetos, as ações da SEMOB se pautam nos instrumentos oﬁciais de planejamento a longo prazo, como o PDTU e PDTT e dependem da solução
de restrições ﬁnanceiras e administra vas para a implementação destes.

CONTRIBUIÇÃO 24
24) O que o GDF pretende fazer em relação à área e à estrutura existentes no ﬁnal da Asa Sul, que faziam parte do an go projeto do VLT?
RESPOSTA 222 (ES)
O projeto prevê a u lização da área onde foi iniciada a construção, em 2009, como Centro de Manutenção do VLT. As obras executadas (terraplenagem da área,
fundações de ediﬁcações, estrutura em aço USI-SAC-350) foram avaliadas ao longo dos estudos de viabilidade e poderão ser aproveitadas.

CONTRIBUIÇÃO 25
25) Já existe deﬁnição do local, projeto, recursos orçamentários e cronograma para implantação do Terminal da Asa Norte (TAN)?
RESPOSTA 223 (ES)
A SEMOB está desenvolvendo o projeto para implantação do TAN, que será compa bilizado com o projeto do VLT e proporcionar a condições adequadas de
acessibilidade e de integração com os outros modos de transporte. A alocação dos recursos necessários para sua implantação será providenciada em momento
oportuno.

CONTRIBUIÇÃO 26
26) Como se dará a integração sica do VLT com as linhas de ônibus e os demais modos de transporte do Distrito Federal?
RESPOSTA 224 (ES)
A integração sica do VLT com o sistema de ônibus (linhas de ligação entre cidades ou circulares) que lhe será complementar ocorrerá, na Fase I, basicamente em 3
pontos: TAS, TAN e estação EMO do VLT. Na Fase II será também es mulada a integração na estação EPGU e na estação Zoológico. Contudo, poderá ocorrer também
em qualquer estação do sistema VLT, de forma espontânea.

CONTRIBUIÇÃO 27
27) Para quando está prevista a conclusão das obras e o início da operação do BRT Norte, para atendimento das Regiões Administra vas de Sobradinho e Planal na?
O projeto de implementação do VLT prevê a integração com as linhas do BRT? De que forma?
RESPOSTA 225 (ES)
Com relação ao BRT Norte, a SEMOB está atualizando o projeto existente. Ainda não previsão de conclusão das obras, pois isso depende da alocação de recursos
orçamentários. O projeto de VLT prevê a integração com o BRT Norte, que ocorrerá no Terminal Asa Norte (TAN).

CONTRIBUIÇÃO 28
28) Temos exemplos no Brasil de linhas de VLT que se mostraram economicamente inviáveis, o que demonstra a importância da elaboração de estudos compara vos
entre os diferentes modos de transporte. Foram realizados estudos compara vos em relação às experiências de outras cidades brasileiras, como é o caso do Rio de
Janeiro, ou de outros países que adotaram o VLT como meio de transporte? Quais?
RESPOSTA 226 (ES)
O VLT é uma tecnologia de domínio no mundo inteiro, com inúmeras experiências de sucesso em todos os con nentes. O grupo autorizado a estudar o projeto
analisou experiências em todo o mundo.
No Brasil existem apenas duas experiências em operação: Baixada San sta e Rio de Janeiro. Ambas operam com eﬁciência. No caso do Rio de Janeiro a demanda
ainda não a ngiu o patamar previsto. No caso de Brasília, em especial na via W3, não se está implantando uma via nova, mas sim, subs tuindo uma tecnologia,
atendendo o que recomenda todos os recentes planos setoriais PDTU e PDTT.

CONTRIBUIÇÃO 29
29) Foram realizados estudos compara vos de viabilidade técnica e econômica do VLT em relação a outros modos de transporte, como o BRT? Com base nesses
estudos, é possível aﬁrmar que o VLT é o modo de transporte mais adequado para a situação? O fato de o BRT passar a apenas 3 quilômetros do aeroporto foi
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considerado nesses estudos?
RESPOSTA 227 (ES)
A escolha do VLT ocorreu em função de sua capacidade de transporte (que também poderia ser a ngida pelo BRT), do uso de tração elétrica e pela sua capacidade de
revitalização urbana, comprovada em todo o mundo, para recuperar a via que já foi a mais importante da cidade e hoje encontra-se totalmente deteriorada.
O uso do VLT permi rá u lizar-se menos veículos de transporte público para atendimento a uma mesma demanda. Hoje passam na W3 mais de 200 linhas de ônibus.
A faixa exclusiva não mais dá vazão a todo esse volume.

CONTRIBUIÇÃO 30
30) Quais estudos foram elaborados para assegurar que a demanda de uso do VLT no trecho proposto será suﬁciente para garan r a viabilidade econômica desse
modo de transporte?
RESPOSTA 228 (ES)
Os estudos de viabilidade econômica e ﬁnanceira do projeto encontram-se detalhados no Anexo 10 – Análise Econômico Financeira. O ﬂuxo de caixa do projeto
encontra-se na planilha do modelo econômico-ﬁnanceiro, também disponibilizada.

CONTRIBUIÇÃO 31
31) Como será compa bilizada a proposta de implantação do VLT com a expansão do metrô na Asa Norte? Que medidas concretas foram adotadas a esse respeito?
RESPOSTA 229 (ES)
O PDTU prevê no ﬁnal da Asa Norte um hub de distribuição de viagens, que é o Terminal Asa Norte (TAN). Nele chegariam o VLT, o BRT Norte e o sistema metroviário.
A área originalmente des nada para o TAN foi ocupada. O projeto do VLT previu uma nova área, escolhido terreno em frente ao Setor Noroeste. O projeto do VLT
propõe um novo aproveitamento das áreas adjacentes, onde morariam mais de 40 mil pessoas.
O projeto urbanís co está sendo discu do com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH, e o projeto do TAN está
sendo desenvolvido pela SEMOB de modo a compa bilizá-lo com a proposta do VLT e permi r a integração com os demais modos de transporte.

CONTRIBUIÇÃO 32
32) A revisão do Plano Diretor de Transporte Urbano do Federal – PDTU contemplará a proposta de implantação do VLT? Em que termos?
RESPOSTA 230 (ES)
Sem dúvida a revisão do PDTU, ou um novo PDTU (o atual iniciou suas pesquisas de O-D em 2008) irá considerar todas as ações adotadas pelo Governo do Distrito
Federal de melhoria do sistema de mobilidade, incluindo o VLT. Caso o VLT ainda não esteja implantado, poderão ser u lizados os dados do estudo objeto desta
Consulta Pública. Caso contrário, poderão ser u lizados os dados da própria operação.

CONTRIBUIÇÃO 33
33) Como será feita a integração tarifária entre o VLT e os demais modos de transporte do Distrito Federal?
RESPOSTA 231 (ES)
O VLT também deverá operar com bilhete único, já u lizado pelos demais modos de transporte, e o Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE, a ser implantado pela
futura concessionária u lizará tecnologia que permita essa integração. As regras de repar ção tarifária serão deﬁnidas pelo Governo do Distrito Federal e, no que diz
respeito ao próprio VLT, deverão constar no respec vo contrato.

CONTRIBUIÇÃO 34
34) Que medidas serão adotadas em relação aos ônibus que atualmente circulam pela via W3 provenientes dos municípios que integram a área metropolitana de
Brasília? Serão adotadas medidas para integração sica e tarifária do VLT em relação a essas linhas? Houve consulta à Agência Nacional de Transportes Terrestres –
ANTT?
RESPOSTA 232 (ES)
Por ser uma questão abrangente, que extrapola o escopo da PMI em questão, não houve consulta formal à ANTT no âmbito do estudo elaborado. Não obstante, já
houve discussões entre a SEMOB e a ANTT e as deﬁnições ocorrerão em momento oportuno, considerando o sistema de transporte cole vo como um todo.
Existem diversas possibilidades. As linhas semi-urbanas da W3 (os chamados ônibus do Entorno) podem ser integradas nas divisas do DF e também deslocadas
diretamente para a Rodoviária do Plano Piloto pelo ERS e ERN. Na possibilidade do trajeto passar pelo corredor do BRT Sul, poderá haver integração dos ônibus
procedentes de Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidente e Novo Gama, no Terminal Asa Sul (TAS).

CONTRIBUIÇÃO 35
35) Que estudos foram realizados no âmbito do Distrito Federal para compa bilizar a proposta de implantação do VLT com a necessidade de preservação do conjunto
urbanís co de Brasília? O Iphan foi consultado? Ofereceu algum parecer? Em que termos?
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RESPOSTA 233 (ES)
O projeto foi apresentado em nível de anteprojeto, com propostas que devem ser discu das face à melhor implantação possível. Todos os aspectos estão sendo
levados em conta para que seja encontrada uma solução que atenda as demandas da sociedade e a todos os ritos previstos em Lei, em total conformidade com os
parâmetros urbanís cos estabelecidos pelo PPCUB, e em conjunto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, IPHAN e demais
órgãos do GDF envolvidos com a questão.
Tanto o IPHAN, quanto a SEDUH já foram consultados em relação à preservação do Conjunto Urbanís co de Brasília e já emi ram pareceres preliminares. As trata vas
prosseguem e pretende-se obter um posicionamento conclusivo desses órgãos em relação aos aspectos mais sensíveis do projeto antes da licitação do
empreendimento. Observa-se, no entanto, que a obrigação de elaborar o projeto a nível execu vo e aprová-lo junto aos órgãos competentes, caberá à futura
concessionária.

CONTRIBUIÇÃO 36
36) O uso de catenárias, conforme sugerido na proposta apresentada, não compromete a preservação do patrimônio cultural? O Iphan se manifestou a esse respeito?
RESPOSTA 234 (ES)
O sistema VLT do Distrito Federal teve seu sistema de alimentação concebida através de rede aérea. Foi escolhida essa tecnologia por ser a mais barata de implantar,
ter menor consumo de energia durante toda a vida ú l do projeto, ser de fácil manutenção e ser uma tecnologia de domínio de todos os fornecedores de sistemas
ferroviários leves do Brasil e exterior. Ou seja, a recomendação técnica e econômica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por rede aérea
(catenária).
Quanto aos aspectos urbanís cos tal sistema opera em cidades históricas e preservadas como Roma (ao lado do Coliseu), Istambul, Casablanca, Barcelona, Munique,
Cracóvia, sem agressão ao sí o histórico em que se insere.
O projeto já foi apresentado ao IPHAN, mas ainda não houve um posicionamento conclusivo daquele órgão em relação a esse ponto especíﬁco.
Caso não haja aprovação pelos órgãos competentes será buscada alterna va, preferencialmente com uso de baterias, e o projeto será revisto.

CONTRIBUIÇÃO 37
37) De acordo com a proposta apresentada, haverá controle prévio de acesso às estações do VLT, mediante fechamento da área com vidro e uso de catracas,
diferentemente do que ocorre na maioria dos países que adotam o VLT. Tais equipamentos não apenas descaracterizam o projeto original dos canteiros centrais da
W3 como poderão servir como suporte para veiculação de publicidade irregular, a exemplo do que já acontece nas paradas de ônibus, podendo ainda se transformar
em alvos de depredação. O que jus ﬁca essa opção? O Iphan se manifestou a esse respeito?
RESPOSTA 235 (ES)
O sistema de arrecadação (bilhetagem) deve evoluir em tecnologia. Por enquanto, nas experiências existentes (no Brasil e exterior) mostram grande evasão de
passageiros em sistemas sem catracas. Essa discussão envolve, portanto, a possível alocação dos riscos de evasão para o PODER CONCEDENTE, de forma a recompor
eventuais desequilíbrios ﬁnanceiros decorrentes da evasão. Envolve também questões urbanís cas que estão sendo discu das com os órgãos competentes. O IPHAN
ainda não se posicionou a respeito desse item especíﬁco, mas espera-se obter um parecer conclusivo daquele órgão antes do início do processo licitatório.
O fechamento concebido no estudo é parcial, com a delimitação do espaço em vidro laminado h=110 cm e portas de acesso a plataforma de embarque po “middle
high” sincronizadas com as portas dos vagões; lembrando ainda que os futuros operadores serão responsáveis pela ﬁscalização e manutenção das Estações, e não
apenas o Poder Público - o que inclui preservar suas caracterís cas originais e evitar atos de depredação e vandalismo.

CONTRIBUIÇÃO 38
38) Que medidas concretas serão adotadas para garan r a transparência e o controle acerca do números de usuários do VLT, do valor das contrapar das estatais, do
cálculo das tarifas e dos ganhos auferidos pelas concessionárias?
RESPOSTA 236 (ES)
O contrato de concessão do serviço, a ser ﬁrmado, será um instrumento público. Conforme previsto neste contrato, mensalmente será feita uma aferição do
desempenho do sistema, incluindo o número de passageiros transportados, falhas, qualidade, etc.

CONTRIBUIÇÃO 39
39) Em relação ao sistema de bilhetagem eletrônica - SBE a ser implementado pela concessionária, haverá a previsão de suspensão da contraprestação pública às
concessionárias ou multa contratual em caso de não serem instalados equipamentos que permitam a comunicação automá ca do ﬂuxo de passageiros ?
Aparentemente as cláusulas nº 7.9.1 e 8.5.1 da minuta do contrato vão nesse sen do, mas não há uma previsão expressa e clara ao encontro do presente
ques onamento. Ademais, embora a cláusula contratual nº 37.1.6 aﬁrme a possibilidade da caducidade da concessão caso a concessionária não implante o SBE no
prazo estabelecido, o anexo XIV traz apenas como infração média o seguinte: “50. Iniciar a operacionalização sem que os sistemas de bilhetagem e estejam em
funcionamento, adequado ao estabelecido e autorizados pelo PODER CONCEDENTE” (sic);
RESPOSTA 237 (ES)
Conforme consta no “Anexo VII – Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e Diretrizes para Comercialização, Arrecadação e Distribuição de Bilhetes”, existe a
obrigatoriedade de que o sistema deve ser capaz de executar o controle do ﬂuxo de passageiros.
Quanto à possibilidade de caducidade pela não implantação do SBE, de fato ela é prevista no contrato, mas, como em todo processo de caducidade, existe um rito a
ser seguido que prevê o direito a ampla defesa da CONCESSIONÁRIA. O item 37.4 faculta alterna vamente a implantação do SBE pelo PODER CONCEDENTE. Em
ambas situações não há prejuízo da multa a ser aplicada pela infração come da.
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CONTRIBUIÇÃO 40
40) Haverá obrigatoriedade de a concessionária disponibilizar as planilhas de custo do serviço mensalmente para publicação em informação de transparência a va na
Internet, bem como a receita líquida auferida no mesmo período?
RESPOSTA 238 (ES)
A receita bruta, decorrente do número de passageiros transportados será auferida mensalmente. Quanto à disponibilização de planilhas de custo, não haverá essa
obrigatoriedade, tendo em vista que qualquer variação desses custos, pelas regras estabelecidas no contrato, cons tui risco da própria CONCESSIONÁRIA. O que é
controlado pelo poder público são os parâmetros de qualidade do serviço prestado e o andamento sico das obras previstas.

CONTRIBUIÇÃO 41
41) A SEMOB informará em transparência a va na Internet o número de passageiros transportados pela concessionária em cada mês, discriminando o número de
passageiros pagantes e o número de passageiros beneﬁciários de gratuidade?
RESPOSTA 239 (ES)
A SEMOB adotará todos os procedimentos necessários para dotar de transparência a gestão do futuro contrato de concessão, em consonância com a Lei Nº 4.990, de
12 de dezembro de 2012, que regula o acesso a informações no Distrito Federal. O detalhamento de como isso será operacionalizado, será deﬁnido em momento
oportuno.

CONTRIBUIÇÃO 42
42) A SEMOB informará em transparência a va na Internet o valor da contraprestação pública repassada a cada mês?
RESPOSTA 240 (ES)
A SEMOB adotará todos os procedimentos necessários para dotar de transparência a gestão do futuro contrato de concessão, em consonância com a Lei Nº 4.990, de
12 de dezembro de 2012, que regula o acesso a informações no Distrito Federal. O detalhamento de como isso será operacionalizado, será deﬁnido em momento
oportuno.

CONTRIBUIÇÃO 43
43) Há algum estudo demonstrando como se chegou às fórmulas u lizadas para determinar a remuneração da concessionária, sobretudo para a es pulação das
constantes que integram as equações presentes no edital e na minuta do contrato?
RESPOSTA 241 (ES)
No Caderno 10, Capítulo 12 é apresentado o memorial de cálculo, com a descrição da metodologia e das premissas u lizadas para o Custo do Capital (WACC), que
representa a taxa que mede a remuneração requerida sobre o capital inves do em uma determinada empresa ou en dade com ﬁns lucra vos. Na planilha do modelo
econômico-ﬁnanceiro, também disponibilizada, encontra-se todo o ﬂuxo de caixa da concessão, com as receitas tarifárias, contraprestações e aportes públicos e
inves mentos privados ano a ano, demonstrado que a remuneração é adequada.

CONTRIBUIÇÃO 44
44) O art. 5º, IX, da Lei 11.079/2004 dispõe que o contrato de parceria público-privada deve prever “o compar lhamento com a Administração Pública de ganhos
econômicos efe vos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos ﬁnanciamentos u lizados pelo parceiro privado”. No entanto, a minuta
contratual apenas traz essa possibilidade para o momento de eventual recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro a pedido da concessionária (cláusula 29.8.2).
Será previsto o compar lhamento de ganhos também para a redução da contraprestação pública fora dessa hipótese citada?
RESPOSTA 242 (ES)
Uma vez alteradas as condições inicialmente estabelecidas, há que se proceder o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato, o que, por sua vez, poderá afetar a
contraprestação para mais ou para menos. Ou seja, o reequilíbrio pode ser favorável à CONCESSIONÁRIA ou ao PODER CONCEDENTE. Ambas as situações estão
previstas no contrato.

CONTRIBUIÇÃO 45
45) Consta que a remuneração da contratada dependerá do desempenho da concessionária a ser aferido com base no disposto no contrato e Quadro de Indicadores
de Desempenho (o “QID”), entretanto, em análise do anexo XVII percebe-se que os parâmetros a serem medidos aparentemente não têm a par cipação do usuário e
as medições são feitas pela própria concessionária (contrariando o disposto na p. 45 do Caderno 11, que traz a Análise Jurídica do projeto). São eles: IMR - Intervalo
Médio Real Entre VLTs nos Picos; ICO - Índice de Cumprimento da Oferta Programada; MKBO - Quilometragem Média entre Ocorrências. Assim, de modo a atender
plenamente ao disposto no art. 6º, §1º, da lei 11.079/2004, será adotada alguma metodologia que inclua a avaliação do usuário, bem como afaste da concessionária a
incumbência de aferir os parâmetros de desempenho?
RESPOSTA 243 (ES)
A avaliação subje va do usuário não pode servir para alterar a remuneração do parceiro privado. Por outro lado, o usuário pode denunciar junto à ouvidoria obje vamente - qualquer irregularidade que veriﬁque e, constatada a veracidade, o parceiro privado sofrerá a correspondente sanção prevista no anexo 28 do
contrato.
É comum em PPPs e concessões a Concessionária gerar os relatórios dos índices que compõem o quadro de indicadores de desempenho. Neste caso há a ﬁscalização
do veriﬁcador independente e do poder concedente.
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CONTRIBUIÇÃO 46
46) O item 16.11.1 do edital dispõe que em “caso de empate entre duas ou mais propostas econômicas, a classiﬁcação far-se-á, obrigatoriamente, por meio de sorteio
realizado na mesma sessão”, aparentemente contrariando a previsão da Lei n. 8.666/93 que impõe critérios de desempate a serem seguidos antes de se prosseguir ao
sorteio (art. 45, §2º). Há alguma jus ﬁca va para essa previsão?
RESPOSTA 244 (AJ)
A redação será corrigida com a inclusão do critério estabelecido no parágrafo 2º do art. 3º da Lei 8.666, de 1993.

CONTRIBUIÇÃO 47
47) O item 27.3.8 da minuta contratual estabelece como risco exclusivo do poder concedente aquele decorrente do aumento extraordinário dos preços dos insumos
e/ou tributos e/ou inﬂação. No instrumento contratual ou em seus anexos será especiﬁcado o signiﬁcado da cláusula aberta “aumento extraordinário”?
RESPOSTA 245 (ES)
A caracterização de eventos extraordinários deverá basear-se em entendimentos já consolidados, legislação ou jurisprudência e na comprovação dos fatos ocorridos e
devidos impactos. Caso não haja consenso entre as partes, o mecanismo de solução de controvérsias, deﬁnido na Cláusula 50, poderá ser u lizado.

CONTRIBUIÇÃO 48
48) De acordo com os estudos operacionais do projeto, o sistema deve funcionar entre 6h da manhã e meia-noite. No mesmo documento consta informação inerente
à remodelagem nas linhas existentes, operadas pelas concessionárias do STPC, conforme Concorrência 01/2011, de modo que a maior parte das linhas que apresente
i nerário entre as W3 Sul e Norte serão remodeladas, visando incrementar a realização da integração nos terminais da Asa Sul e Asa Norte (TAS e TAN). No entanto,
há diversas linhas com i nerário de ligação entre as cidades e o Plano Piloto, com i nerário nas avenidas W3 Norte e Sul, que realizam turnos (viagens) a par r de
4h40. Pergunta-se: como será a integração do VLT com essas linhas que se iniciam antes das 6h da manhã? Os horários propostos são suﬁcientes para democra zar o
acesso aos espaços urbanos?
Brasília, 20 de maio de 2020.
REDE URBANIDADE
RESPOSTA 246 (ES)
As linhas circulares ônibus propostas na W3 no estudo do VLT deverão operar em horário expandido, atendendo à demanda entre 0:00h e 6:00h, com integração nas
paradas.

Nº: 8e
NOME DA INTERESSADA: Denise Vargas

CONTRIBUIÇÃO
Boa tarde!
Na qualidade de cidadã, gostaria de uma informação: onde encontro a ata da audiência pública realizada no dia 14 de abril de 2020 acerca da PPP, envolvendo o VLT?
Atenciosamente,
Denise Vargas
RESPOSTA 247 (ES)
Conforme Aviso de Consulta e Audiência Públicas (art. 14, inciso I), publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal em 12 de março de 2020, a ata sucinta da Audiência
Pública deve constar deste Relatório. Portanto, não havia como proceder sua divulgação antes da aprovação deste Relatório. Não obstante, o vídeo com o registro
integral da Audiência Pública realizada este, desde a data de sua realização até o presente momento, disponível no canal da SEMOB no Youtube para acesso por
qualquer interessado.

Nº: 9e
NOME DO INTERESSADO: Edward Carvalho

CONTRIBUIÇÃO
Poderiam implementar ônibus panorâmicos parte de cima aberta e elétricos como o que nha no Brasilia Shopping um tempo atrás e percorrer os principais
monumentos da cidade, interligando e passando pela feira da torre, catedral, obelisco do SMU, catedral Rainha da Paz, feira permanente da an ga rodoviaria
interestadual, esplanada dos ministérios e praça dos Tres Poderes, o centro de Brasília é muito mal explorado pelo governo do Distrito Federal, com certeza aquela
parte da feira da torre ﬁcaria lotada todos os dias com turistas e pessoas que trabalham próximas (ponto de embarque entre w3 sul e norte) interligando ônibus
panorâmico e VLT.
Outro fator importante cruzamento do VLT com o metro na estação asa sul no ﬁnal da w3 sul da 516 sul.
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Se pudessem levar o VLT até o noroeste próximo da agua mineral também fariam com que esse local do parque agua mineral ﬁcasse lotado todos os dias, muitas
pessoas e famílias não vão até lá devido ao péssimo transporte do local!
RESPOSTA 248 (EM)
A implementação de ônibus turís co é importante para a cidade, embora não faça parte do escopo deste projeto. A sugestão será registrada e poderá ser aproveitada
em futuras ações do Governo do Distrito Federal.
O projeto prevê a integração do VLT com o Metrô (e com os BRTs Sul e Oeste) no TAS – Terminal Asa Sul, conforme traçado apresentado no Caderno 3 – Estudo de
engenharia.
O mesmo traçado prevê a extensão do sistema até o TAN, que ﬁca nas proximidades do Setor Noroeste, como pode ser visto no mapa apresentado no Caderno 3. A
ideia de u lização do sistema para acessar ao Parque da Água Mineral é muito boa. A estação mais próxima será a do TAN (Setor Noroeste).

Nº: 10e
NOME DO INTERESSADO: Eric Farcette - ALSTOM

CONTRIBUIÇÃO DIRETAMENTE NO E-MAIL
Bom dia,
Ao analisar a minuta de Edital sobre o tema dos impostos aplicáveis veriﬁcamos que o projeto deverá ser cadastrado no REIDI, inclusive constando na minuta do
Contrato uma cláusula que aloca o risco de não conseguir aprovação no REIDI do lado do Poder Concedente.
Podemos, com isso, considerar que o orçamento es ma vo de CAPEX já considera o REIDI, ou seja, não inclui o PIS/COFINS ?

Quanto aos demais impostos, é correto considerar que o orçamento es ma vo de CAPEX inclui:
ICMS = 7%
IPI = conforme NCM do sistema
Antecipadamente, agradecemos o esclarecimento
Muito atenciosamente,
Eric Farce e
Diretor Comercial & Project / Export ﬁnance
Alstom
RESPOSTA 249 (ES)
A possibilidade de u lização dos bene cios do REIDI no projeto está tratada no ITEM 27.3.10 da Minuta do Contrato. Quanto aos demais impostos o entendimento
está correto.

CONTRIBUIÇÃO 1
1. Formulário-de-Contribuição - System MR Cameras.docx
4. Anexo IV – Material Rodante
Item 7.3 Sistema de Vídeo Vigilância (CFTV)
No documento mencionado existe a seguinte deﬁnição/requerimento: "Quatro câmeras de vídeo externas ao veículo, duas de cada lado, para supervisão da entrada
e saída dos passageiros no veículo nas estações/paradas... "
Nossa experiencia mostra que a instalação de câmeras para visão externa do veículo não permite uma boa visibilidade da movimentação dos passageiros, quando
existe um sistema de Portas de Plataforma na estação, uma vez que o espaço entre o veículo e o Sistema PSD e muito estreito. Isto é especialmente crí co quando as
portas estão na posição abertas.
Sendo assim, recomendamos que sejam implementadas nas estações câmeras e uma tela visível ao condutor do veículo VLT, para auxiliá-lo no controle e
acompanhamento de embarque e desembarque de passageiros, quando o veículo se encontre estacionado nas estações.
RESPOSTA 250 (VE)
As especiﬁcações técnicas do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto, estarem
direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 2
2. Formulário-de-Contribuição - Cobertura Wiﬁ.docx
No documento 3. ANEXO III_VLT_SIST, item “Rede Wi-ﬁ” (página 41/89),
temos as seguintes deﬁnições:
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"...cobertura Wi-Fi ao longo da via de circulação do VLT…" e "A Rede Wi-Fi será cons tuída por equipamentos (Access Point - AP) distribuídos ao longo da via de
forma a prover cobertura em tempo real e em 100% (cem por cento) do trecho…" com o obje vo de "...por exemplo: a seleção e visualização de imagens das
câmeras internas do VLT em posto de monitoramento de imagem no CCO...".
Acreditamos que a principal razão da exigência de exigir uma cobertura total da Sistema do VLT de Brasília através de uma rede WI-FI, seja a de permi r a visualização
em tempo real das imagens internas dos veículos, a par r do CCO localizado no Pá o de Manutenções.
Por outro lado, a grande maioria das linhas de VLT implantadas no mundo não possuem 100% de cobertura de rede de WI-FI. A razão disto é que usualmente as
imagens internas dos veículos são:
- Visíveis em tempo real 100% do tempo pelo condutor, através de telas localizadas no painel de condução dos veículos;
- Gravadas nos equipamentos do próprio trem, ﬁcando disponíveis para consulta futura por um certo período de tempo;
- Descarregadas (download) e enviadas para o CCO quando o veículo se encontra na área de cobertura da rede WIFI do Pá o de manutenção, ﬁcando a disposição
para análise das equipes operacionais e de manutenção.
Além disso, a principal razão do porque este po de exigência geralmente não existe na grande maioria dos sistemas de VLT implantados é o custo de sua implantação
e manutenção, que não jus ﬁca tendo em vista as outras disponibilidades já existentes de se acompanhar as imagens internas dos veículos, como detalhado
anteriormente.
Desta forma, sugerimos que seja u lizado a visualização das imagens internas dos veículos pelo processo acima descrito, eliminando-se a exigência de cobertura 100%
em tempo real.
RESPOSTA 251 (VE)
Já é sabido que a digitalização e remo zação de sistemas são excelentes ferramentas no dia a dia da operação e manutenção, pois possibilitam além de visualização
de imagens, diagnós cos em tempo real, reduzindo o impacto na operação e em deslocamentos desnecessários de equipes de manutenção e ainda que a tendência é
de adoção cada vez mais signiﬁca va de sistemas como esse que possibilitam acesso remoto aos equipamentos de campo incluíndo os embarcados (isso tudo
possibilita reduzir custos de opex). Desta forma acreditamos que o inves mento em um sistema de cobertura completa comparado ao de cobertura parcial não é
signiﬁca vo em relação a todo o custo de implantação e aos 30 anos de concessão previstos.
Para todas as questões relacionadas a especiﬁcações técnicas, observa-se que o grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do
contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de contrato ou dos próprios anexos. Favor veriﬁcar a regra em relação a este ponto
especíﬁco.

CONTRIBUIÇÃO 3
3. Formulário-de-Contribuição - Operação SRTVN.docx
8Anexo VIII – Diretrizes de Operação
No referido documento, existem 2 pos de conﬁgurações para a manobra pós estação SRTVN . As ﬁguras 2.2 (página 5/19) e 2.3 (página 7/19) mostram um simples
AMV (Aparelho de Mudança de Via) pós estação SRTVN, enquanto a seção 2.2.3 (página 13/19) descreve a u lização de uma “pocket track”.
Considerando-se o cenário operacional 2 incluindo um serviço parcial em modo nominal até a estação do SRTVN e considerando-se que o headway deﬁnido é
bastante agressivo, gostaríamos de sugerir que seja implementado uma pocket track logo após a estação SRTVN.
RESPOSTA 252 (VE)
Conforme consta no Caderno 7 – Modelo Operacional, está prevista uma manobra posterior ao SRTVN.
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 4
4. Formulário-de-Contribuição - Operação Frota VLTs 2020_04_16.docx
8.Anexo VIII – Diretrizes de Operação
No documento 8ANEXO VIII_VLT_Diretrizes Operação estão deﬁnidos os tempos de viagem previstos, bem como o tamanho da frota de VLT’s a ser fornecida, para que
se a nja os requerimentos operacionais previstos no projeto.
Após veriﬁcação destes parâmetros, gostaríamos de fazer 2 comentários sobre os dados constantes neste documento
1) No item 2.2.1, a tabela deﬁne o tempo total de viagem, bem como o tempo de parada necessário em cada estação e o tempo previsto para cada inter-estação da
linha.
Fizemos estes mesmos cálculos internamente, considerando também os seguintes itens:
•

O layout de via informado no Caderno 4 - Estudo de Engenharia - Desenhos - Rev01, com posicionamento de estações, inclinações e curvas;

•

O desempenho dos veículos deﬁnido no item 2.2.1 do 8. ANEXO VIII_VLT_Diretrizes Operacao

Nosso comentário: após a análise de nossos resultados internos, acreditamos que os limites de velocidade impostos pelo traçado devido a curvas e outros fatores,
não foram levados em conta nos dados constantes da tabela do item 2.2.1. Como no traçado temos curvas muito acentuadas (especialmente nos trechos entre as
estacoes :HIP - TAS, TAS – 516S, 514N – SHLN, SHLN – STN), com raios de 200m, 100m e até mesmo menores que isto, acreditamos que os valores apresentados não
foram levados em conta nos tempos previstos de viagem. De acordo com nossa experiencia, não considerar estes fatores pode provocar um erro de centenas de
segundos entre os tempos previstos e reais dos tempos de viagens do VLT.
2) No mesmo item 2.2.1, também está deﬁnido que “para efeito de cálculo de frota, acrescentamos ainda 8 minutos ao tempo de círculo para representar eventuais
atrasos”
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Entendemos que este acréscimo de 8 min (=480s) foi considerado para se cobrir os seguintes eventos:
A) Correção do tempo de regulação para se recuperar eventuais atrasos operacionais, como por exemplo: atrasos de par da nas estações, erros humanos de
condução do veículo, interferências sicas na via e nos cruzamentos, etc
Nota: por experiência, normalmente se considera uma perda de 5s/km para correção de tempo de regulação. Considerando-se duas vezes o comprimento da linha,
temos (2*16km) 32km. Isto signiﬁca que deveríamos considerar como correção de tempo de regulação um período (acréscimo) de 160s (32*5).
e,
B) Perda de tempo nos cruzamentos devido a eventual falta/falha/desrespeito de prioridade
No item 2.2.1 do documento 3ANEXO III_VLT_SIST, está informado que existem 100 cruzamentos de via neste traçado. Sendo assim, sabendo-se que:
•
O percentual de prioridade de cruzamentos efe vamente ob do em projetos de VLT se situa entre 75% - 80%, uma vez que existem fatores externos que não
são controláveis pelo modal (fechamento de cruzamento por veículos rodoviários por exemplo)
•
Para cada evento de parada do veículo na via, perde-se dezenas de segundos do seu tempo de viagem (devido ao fato do VLT ter que parar, aguardar a solução
da interferência, e o tempo de aceleração a velocidade inicial). Ou seja, a existência desta quan dade elevada de cruzamentos (100 cruzamentos), trará efe vamente
a perda considerável de dezenas de minutos no tempo de viagens teoricamente calculadas.
Nosso comentário: por experiência em outros projetos, acreditamos que o simples acréscimo de 8 min para se calcular o tempo teórico de viagens está subes mado.
Comentário ﬁnal e nossa contribuição em relação ao dimensionamento da frota: Pelas razõoes explicitadas nos itens 1 e 2 acima, acreditamos que a quan dade de 31
veículos VLT deﬁnidos nos documentos do projeto, podem não ser suﬁcientes para se a ngir o headway previsto de 3min em condições reais de operação.
Obviamente como não temos todos os dados e premissas que foram considerados para se fazer este dimensionamento podemos estar equivocados. Sendo assim,
sugerimos que todos os dados e premissas considerados para efeito de cálculos da frota de veículos VLT seja disponibilizado e detalhado nos documentos oﬁciais do
processo, a ﬁm de se permi r a correta avaliação deste dimensionamento. Além disso, gostaríamos de sugerir que seja claramente explicitado nos documentos
oﬁciais de quem é a responsabilidade pelo dimensionamento da frota de veículos VLT, a ﬁm de se permi r a correta avaliação dos riscos aos quais os proponentes
estarão sujeitos nesta concessão.
RESPOSTA 253 (ES)
O dimensionamento da frota e o cálculo da quilometragem são apresentados no Anexo VIII, tendo sido adotado o intervalo de 3 min nas duas alterna vas de
carrossel operacionais estudados (Cenário 1 e Cenário 2).
No desenvolvimento do projeto operacional ﬁnal deverá ser realizada uma simulação de marcha, considerando, inclusive, a operação de tráfego do automóvel, de
modo a serem aferidos os tempos de ciclo

CONTRIBUIÇÃO 5
5. Formulário-de-Contribuição - Operação TAS 2020_04_27.docx
8Anexo VIII – Diretrizes de Operação
Nas ﬁguras 2.2 (página 5/19) e 2.3 (página 7/19) do documento mencionado, um AMV (Aparelho de Mudança de Vía) do po scissor crossover deverá ser implantado
nas proximidades da estação TAS (indicado abaixo em vermelho).

Sugerimos que seja explicitada a função deste AMV para melhor compreensão de todos os licitantes, uma vez que:
Se localiza muito perto do ﬁnal da linha (Fase 1), não sendo estratégico para implantação de serviços parciais segundo nosso entendimento;
Parece ser redundante com o AMV localizado ao nivel da entrada do complexo de manutenção, que será u lizado para realizar o retorno do loop na estação HIP.
Acreditamos portanto que, visando a o mização de custo do empreendimento, o AMV próximo a estação TAS poderia ser eventualmente eliminado.
RESPOSTA 254 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 6
6. Formulário-de-Contribuição - operação Headway.docx
8Anexo VIII – Diretrizes de Operação
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No cenário operacional 2 do item 2.2.2 do documento 8ANEXO VIII_VLT_diretrizes operação, está deﬁnido que serão implementados 2 loops de operação, sendo um
com 4 min de headway e o outro com 8 min de headway. O obje vo, segundo este anexo, é o de se obter um "intervalo combinado de 3 min".
Considerando esta situação, gostaríamos de enfa zar que o obje vo de ter 3 min de headway trata-se apenas de um valor médio. Na realidade, a combinação destes
2 loops poderá provocar os seguintes intervalos entre VLTs sucessivos, de acordo com nossas es ma vas: 2 min - 2min - 4min - 2min - 2min - 4min...
Como é de conhecimento geral, 2 min de headway entre veículos po VLT é um intervalo extremamente di cil de ser ob do e operado, em função das caracterís cas
e modo de inserção deste modal de transporte. Sendo assim, recomendamos que os valores de headway de cada loop sejam revistos em função.
RESPOSTA 255 (EM)
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. O planejamento operacional apresentado no Anexo VIII admite esquemas alterna vos desde que atendidas as condições de
capacidade de transporte estabelecidas.
CONTRIBUIÇÃO 7
7. Formulário-de-Contribuição - operação HIP.docx
8Anexo VIII – Diretrizes de Operação
De acordo com o item 2.2.3 do documento 8ANEXO VIII_VLT_diretrizes operação, os AMVs (Aparelho de Mundança de Vía) para entrar no pá o de manutenção são
também u lizados para retorno do loop na estação HIP.
Veriﬁcando-se a página 9 do Caderno 4 - Estudo de Engenharia - Desenhos - Rev01, onde se pode visualizar o layout do pá o de manutenção (o layout não foi
disponibilizado nos Anexos), entendemos que estesAMV serão posicionados longe da estação HIP (o mais próximo seria a cerca de 300m de distância).
Mesmo acreditando-se que as informações con das nos Cadernos Técnicos disponibilizados não são a documentação ﬁnal a ser veriﬁcada, já que de acordo com
nosso entendimento foram subs tuídas e atualizadas pelos Anexos do Contrato, gostaríamos de comentar que se estas distancias entre AMVs e a estação HIP forem
desta magnitude (acima de 300m), torna-se muito di cil a obtenção de um headway operacional de 3 min, conforme deﬁnido e solicitado nos documentos
disponibilizados.
Sendo assim, recomendamos que as áreas previstas para implantação destes AMVs sejam alteradas, de forma a ﬁcarem o mais próximo possível da estação HIP.
RESPOSTA 256 (VE)
Conforme consta no Caderno 7 – Modelo Operacional, está prevista uma manobra anterior à Estação da Hípica.
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 8
8. Formulário-de-Contribuição - operação TAN.docx
8Anexo VIII – Diretrizes de Operação
No item 2.2.3 do documento 8ANEXO VIII_VLT_diretrizes operação, seção "Estação TAN - MPE" (páginas 14-15/19), os desenhos não mostram a conﬁguração da
estação TAN, mas a estação SRTVN.
Sugerimos que o ponto seja esclarecido ou corrido dos documentos da licitação.
RESPOSTA 257 (AJ)
Será corrigido e indicado TAN, embora trate-se do mesmo esquema de manobra.
A consideração de 2 loops é somente em um dos cenários.

CONTRIBUIÇÃO 9
9. Formulário-de-Contribuição - PSD Geral 2020_04_28.docx
3Anexo III_VLT_SIST
Item 6 Sistemas de Porta de Plataforma (PSD)
Em vários pontos dos documentos disponibilizados, e especialmente no documento ANEXO III_VLT_SIST, está deﬁnido que um Sistema de Portas de Plataforma (PSD)
deverá ser instalado em todas as estações do Sistema VLT de Brasília. Imaginamos que a razão pela qual se solicita tal Sistema seja o de reduzir uma eventual evasão
tarifaria que ocorreria sem a existência deste sistema, uma vez que por questões de segurança tal Sistema não se jus ﬁca, já que estamos falando de um Sistema de
VLT de piso baixo, de operação por marcha a vista e de inserção em super cie (sem túneis).
Por outro lado, como é de conhecimento geral do setor de transportes metro-ferroviários, a grande maioria dos sistemas de VLT com inserção em super cie em
operação no mundo não possuem um Sistema de Portas de Plataforma para este ﬁm, incluindo-se nestes exemplos o atual VLT da Cidade do Rio de Janeiro. A razão
disto é que o custo de implantação, operação e manutenção de um Sistema de Portas de Plataforma é extremamente elevado, além do mesmo ser um elemento a
mais de preocupação para a operação do sistema.
Diversos estudos realizados pelos operadores de VLT’s no mundo, mostram claramente que o controle de arrecadação executado sem o Sistema de Portas de
Plataforma tem níveis de evasão tarifaria dentro de padrões aceitáveis para um Sistema de Transportes deste po. Nestes Sistemas este controle é executado
diretamente no interior dos veículos, com validadores de bilhetes especíﬁcos para este ﬁm. Alguns exemplos de projetos sem Sistema de Portas de Plataforma são:
Na França: Bordeaux, Paris (T1, T2, T3,...), Orleans, Nice, Reims, Montpellier, Angers, Tours, Grenoble, Estrasburgo;
Na Argélia: Se f, Oran, Constan ne, Alger, Mostaganem;
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Na Espanha: Parla, Barcelona;
Em Israel: Jerusalém;
No Equador: Cuenca
E inúmeros outros.
Isto pode ser veriﬁcado inclusive no Brasil, veriﬁcando-se a atual situação do VLT da Cidade do Rio de Janeiro, onde a taxa de evasão se encontra atualmente dentro
das previsões iniciais do Contrato de Concessão “VLT Carioca” do Sistema.
Desta forma, visando-se reduzir o custo total de implantação do Serviço Público de Transporte Urbano Cole vo do SI-VLT-W3, sugerimos que o requisito de
implantação do Sistema de Portas de Plataforma (PSD) seja eliminado dos documentos do processo licitatório, bem como seja realizada a adequação dos Sistema de
Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP) aﬁm de considerar esta nova conﬁguração do Sistema de Transporte.
RESPOSTA 258 (EM)
O sistema de arrecadação (bilhetagem) deve evoluir em tecnologia. Por enquanto, nas experiências existentes (no Brasil e exterior) mostram ainda grande evasão de
passageiros em sistemas sem catracas. Essa discussão envolve, portanto, a possível alocação dos riscos de evasão para o PODER CONCEDENTE, de forma a recompor
eventuais desequilíbrios ﬁnanceiros decorrentes da evasão.
O modelo de estação adotado envolve também questões urbanís cas que estão sendo discu das com os órgãos competentes. O IPHAN ainda não se posicionou a
respeito desse item especíﬁco, mas espera-se obter um parecer conclusivo daquele órgão antes do início do processo licitatório.

CONTRIBUIÇÃO 10
10. Formulário-de-Contribuição - PSD Comando.docx
3Anexo III_VLT_SIST Item 6 Sistemas de Porta de Plataforma (PSD)
No documento Anexo III Sistemas de Porta de Plataforma, foi deﬁnida e especiﬁcada uma solução não usual para comandar a abertura e fechamento das Portas de
Plataforma, já que este comando não possui uma interface direta com os veículos do VLT, que é normalmente a solução usual quando se tem um sistema de VLT
operado com PSD.
Esta solução especíﬁca traz uma complexidade a mais para o Sistema de Porta de Plataforma, além de reduzir os parâmetros esperado em termos de segurança e
disponibilidade do Sistema de Transporte VLT como um todo.
Desta forma, sugerimos deixar a especiﬁcação de comando do Sistema PSDa ser deﬁnida pelos próprios proponentes, com o obje vo de se reduzir o valor total do
CAPEX do Projeto.
RESPOSTA 259 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 11
11. Formulário-de-Contribuição - PSD Earthing 2020_04_27.docx
3Anexo III_VLT_SIST Item 6 Sistemas de Porta de Plataforma (PSD)
No item supra mencionado está descrito:
“Todas as partes metálicas da estrutura do PSD, que possibilitem aos usuários e funcionários tocarem simultaneamente o PSD e o VLT, deverão receber algum po de
reves mento isolante, de maneira a garan r correntes de toque inferiores a 0,5 mA, em atendimento as normas IEEE-80 e EN 50122-1.”
“Não será aceita a equipotencialização entre trilho de retorno do VLT e estrutura do PSD, no intuito de minimizar o surgimento de Diferença de Potencial."
A solução de engenharia mencionada não é a mais usual em Sistemas de Porta de Plataforma. Existem muitos sistemas de Metro onde a solução mais u lizada é a de
ter a estrutura das Portas de Plataforma PSD ligadas aos trilhos de retorno do VLT. Neste caso, o piso das estações próximo à estrutura do PSD deverá ser isolado com
intuito de isolar os passageiros. Um disposi vo de controle de tensão (VLD) deverá ser instalado nas estações entre os trilhos e a terra da estação de forma a proteger
os usuários de um eventual aumento da diferença de potencial. Esta alterna va é muito segura aos passageiros, bem como aos operadores e equipes de manutenção.
Sendo assim, sugerimos que as especiﬁcações técnicas deste processo licitatório permitam a apresentação de soluções alterna vas para aterramento dos Sistema de
Portas de Plataforma, sempre respeitando as normas nacionais e internacionais aplicáveis a este Sistema.
RESPOSTA 260 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 12
12. Formulário-de-Contribuição - System ET Requisitos Gerais.docx
3ANEXO III_VLT_SIST
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Em vários itens e capítulos do documento Anexo III_VLT_SIST, é mencionado e solicitado também o atendimento aos requisitos técnicos deﬁnidos nos Estudo de
Viabilidade, con dos na pasta Especiﬁcação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. Como exemplo desta situação mencionamos o capítulo 6 do Anexo III:
"deverão ser atendidos os requisitos especiﬁcados no documento ET - Especiﬁcação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento."
De acordo com prá cas comuns em processos po PMI, os documentos que foram u lizados durante a fase de Estudos de Viabilidade, não fazem parte dos
documentos contratuais ﬁnais do processo licitatório. Obviamente sabemos que parte destes documentos acabarão sendo incorporados com adaptações a
documentação ﬁnal e oﬁcial do processo, após revisão por parte de todas as partes envolvidas no processo licitatório. Porém, por fazer parte de uma etapa anterior
do processo, normalmente ele não é considerado como parte integrante da documentação do processo de licitação.
Desta forma entendemos que a referida documentação constante nos Estudos de Viabilidade, tais como as Especiﬁcações Técnica de Requisitos Gerais de
Fornecimento, não fazem parte da documentação a ser análisada nesta fase do processo, já que as especiﬁcações técnicas estão descritas nos Anexos da Minuta de
Contrato. Sugerimos que isto seja explicitado nos documentos a serem emi dos oﬁcialmente por V.Sas, aﬁm de se evitar duvidas de interpretação dos requisitos, já
que existem diferenças e mesmo contradições entre os documentos (Especiﬁcações Técnica de Requisito e Anexos da Minuta)
RESPOSTA 261 (ES)
A documentação constante nos Estudos de Viabilidade, incluindo as Especiﬁcações Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento e os demais cadernos, foi
disponibilizada como memória de todo o trabalho realizado e permi r que os interessados tenham acesso às informações detalhadas do projeto. Mas, de fato, não
são documentos vinculantes e sim referenciais. Em caso de qualquer divergência em relação aos anexos do contrato, valem estes úl mos.
Com relação aos anexos do contrato propriamente ditos, o grau de vinculação das diretrizes apresentadas em relação à execução do contrato para o caso especíﬁco é
deﬁnido no Anexo III, que estabelece quais itens são vinculantes.

CONTRIBUIÇÃO 13
13. Formulário-de-Contribuição - PSD Arquitetura.docx
3Anexo III_VLT_SIST Item 6 Sistemas de Porta de Plataforma (PSD)
O Anexo III da documentação disponibilizada, menciona o seguinte texto rela vamente aos requisitos técnicos e funcionais do Sistema de Porta de Plataforma
"Os servidores do PSD, no CCO, deverão receber o sincronismo horário"
Sendo assim, entendemos que as especiﬁcações técnicas disponibilizadas exigem uma solução técnica, onde exis rão servidores dedicados ao controle do PSD
localizados no CCO, ou seja, uma solução do po centralizada.
Normalmente para sistemas de transporte equipados com PSD, a solução mais u lizada pelo mercado é uma arquitetura do po decentralizada, onde o controle do
PSD ﬁca posicionado nas próprias estações.
Desta forma, visando a possibilidade de apresentações de soluções técnicas que permitam uma redução de CAPEX para a Concessionária e para o Poder Concedente,
sugerimos que o projeto arquitetura do sistema de PSD seja deﬁnido pelo próprio proponente, ou então que seja também permi da a apresentação de uma
arquitetura decentralizada para controle do sistema de PSD.
RESPOSTA 262 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 14
14. Formulário-de-Contribuição - PSD Intemperies.docx
3Anexo III_VLT_SIST 6 Sistemas de Porta de Plataforma (PSD) – Item 6.1.1 Estrutura
O item supra mencionado, da especiﬁcação técnica do Sistema de PSD, menciona o seguinte:
"A fachada do PSD deve se estender por toda a plataforma em uma altura mínima de 1,60m, suﬁciente para garan r a proteção dos usuários contra intempéries"
Como o Sistema de Portas de Plataforma (PSD) trata-se somente de um Sistema de controle de acesso de passageiros ao interior do veículo de VLT, não entendemos a
que po de proteção de intempéries o texto se refere.
Desta forma, sugerimos que o referido texto seja melhor detalhado, ou mesmo re rado dos documentos oﬁciais.
RESPOSTA 263 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 15
15. Formulário-de-Contribuição - PSD Portas de Emergencia.docx
3Anexo III_VLT_SIST 6 Sistemas de Porta de Plataforma (PSD) – Item 6.1.1- Estrutura
No referido item do Anexo III está descrito:

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_sistem…

71/192

29/10/2020

SEI/GDF - 49637744 - Relatório

"b) Conjunto de portas de emergência pivotantes, sendo 02 (duas) folhas de portas pivotantes para cada conjunto, posicionadas entre os intervalos das portas do VLT;
"
A especiﬁcação técnica solicita "02 (duas) folhas de portas" para serem usadas como portas de emergência. Entretanto, lembramos que a arquitetura das portas de
emergência depende dos seguintes fatores:
- A distribuição das portas de plataforma ao longo da estação (que está deﬁnido pela arquitetura do veículo VLT), que pode possuir distancias dis ntas entre as
diferentes portas de plataforma da estação;
- O estado das Portas de Plataforma no caso de uma falha, já que quando em estado aberto, pode eventualmente impedir o uso da porta de emergência localizada ao
lado ou próxima;
- O mização da quan dade de portas de emergência, visando o correto dimensionamento do CAPEX do sistema.
Sugerimos que a quan dade de folhas de portas de emergência pivotantes para cada conjunto seja deﬁnida diretamente pelos proponentes, baseado no po e
arquitetura do veículo VLT proposto.
RESPOSTA 264 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 16
16. Formulário-de-Contribuição - PSD Headbox.docx
3Anexo III_VLT_SIST 6 Sistemas de Porta de Plataforma (PSD)
Item 6.1.2 Portas de Acesso
No referido item do Anexo III está descrito:
"Possuir sinalizadores áudio/visual no “headbox”;"
Como a especiﬁcação do Sistema de Portas de Plataforma (PSD) deﬁne como 1,60m a altura máxima das portas, torna-se inviável a implantação de sinalizadores
áudios/visuais no “headbox".
Desta forma sugerimos que os documentos técnicos permitam a implantação destes de sinalizadores áudios/visuais nas colunas das Portas de Plataforma (PSD).
RESPOSTA 265 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 17
17. Formulário-de-Contribuição - PSD Concentradores.docx
3Anexo III_VLT_SIST 6 Sistemas de Porta de Plataforma (PSD)
Item 6.2 Requisitos de Arquitetura do Sistema
No referido item do Anexo III está descrito:
"Deverão exis r concentradores em cada estação aos quais os disposi vos do Sistema de PSD deverão ser conectados. "
A solução deﬁnida nas especiﬁcações técnicas é bem restri va: PSD com servidores centralizados com concentradores em cada estação.
Como existem outras soluções de arquitetura no mercado, que fornecem o mesmo po desempenho solicitado e com custos mais vantajosos para o Concessionário e
para o Poder Público (redução de CAPEX do projeto), sugerimos que as especiﬁcações técnicas permitam também a implantação de uma arquitetura decentralizada,
com Unidades de Controle Local de PSD em cada estação do VLT interligadas com o CCO, com o obje vo de monitoramento a distância do Sistema.
RESPOSTA 266 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 18
18. Formulário-de-Contribuição - System Standards.docx
3ANEXO III_VLT_SIST
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Em vários itens e capítulos do documento Anexo III_VLT_SIST, é mencionado e solicitado também o atendimento aos requisitos técnicos deﬁnidos nos Estudo de
Viabilidade, con dos na pasta Especiﬁcação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento. Neste úl mo documento é solicitado que todo o fornecimento de
equipamentos e produtos para a Linha do VLT esteja em conformidade com uma lista extensiva de padrões e normas de vários Países, tais como Brasil, Alemanha,
Reino Unido, Estados Unidos, etc., bem como de diferentes organizações. Em especial, destacamos a necessidade de se atender a 13 normas Militares Americanas
(MIL). Estes requisitos de atendimento a normas foram inseridos na documentação, sem qualquer po dis nção ou indicação entre os diversos sistemas e
equipamentos componentes do Sistema VLT, indicando que devem ser respeitados indis ntamente por todos os produtos que serão fornecidos.
Gostaríamos de enfa zar que na maioria das vezes os produtos são projetados com base em um contexto norma vo de uma região, e que seria muito caro, para não
dizer impossível, tornar esses produtos compa veis com todos simultaneamente, como parece ter sido a intenção do autor do documento.
Ao nosso ver, se o obje vo é que o Projeto seja realizado conforme os padrões aceitos reconhecidos, sejam eles nacionais ou internacionais, é recomendável que seja
indicado na documentação qual o padrão que poderá ser seguido pelos proponentes (CENELEC, etc), a ﬁm de evitar um aumento de custos desnecessários.
Por outro lado, segundo nosso entendimento, como este documento “Especiﬁcação Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento”, que é parte dos documentos de
Estudo de Viabilidade, não serão parte da documentação ﬁnal a ser disponibilizada aos proponentes, uma vez que que todas as especiﬁcações técnicas já estão
descritas nos Anexos da Minuta do Contrato, sugerimos que sejam explicitados na documentação ﬁnal a ser elaborada, quais padrões serão aceitos para os
fornecimentos a serem realizados.
RESPOSTA 267 (VE)
O grau de vinculação das normas citadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.
A documentação constante nos Estudos de Viabilidade, incluindo as Especiﬁcações Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento e os demais cadernos, foi
disponibilizada como memória de todo o trabalho realizado e permi r que os interessados tenham acesso às informações detalhadas do projeto. Mas, de fato, não
são documentos vinculantes e sim referenciais.

CONTRIBUIÇÃO 19
19. Formulário-de-Contribuição - System Bancos de Dutos.docx
Anexo III – Sistemas Fixos - Capítulo 8 - Sistema de Rede de Dutos (Banco de Dutos)
(19) Quan dade de Bancos de Dutos:
A especiﬁcação exige por 4 (quatro) banco de dutos:
1. Banco de dutos Média Tensão: no centro das duas vias,
2. Banco de dutos para Baixa Tensão (BT) #1: extremo direito da via de circulação,
3. Banco de dutos para Baixa Tensão (BT) #2: extremo esquerdo da via de circulação,
4. Banco de dutos dos sistemas auxiliares (SIN.SIST.): no centro entre os dois trilhos de uma das vias
“O banco de dutos de Alta Tensão e Média Tensão (MT) estarão localizado no centro das duas Vias, o banco de dutos para a Baixa Tensão (BT) estará localizado nos
dois extremos das duas Vias de circulação e o banco de dutos dos sistemas auxiliares (SIN.SIST.) estará localizado no centro entre os dois trilhos de uma das vias.”
Lembramos que o po de inserção dos bancos de dutos depende das necessidades em termos de dutos de cada sub-sistema, das interferências com redes locais, com
fundações dos postes da rede aérea e com as faixas viárias, entre outros.
Portanto, sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida dos futuros documentos técnicos, deixando em aberto para o Fornecedor do Sistema propor a
quan dade mais adequada de bancos de dutos.
(19) Distância entre caixas de passagem:
A especiﬁcação requer por caixas de passagem a cada 30m a 50m, aproximadamente.
“Para facilitar a montagem e inspeção dos cabos teremos caixas de passagem com tampas de segurança entre 30m a 50m, cada, aproximadamente.”
A distância entre caixas de passagem está intrinsicamente ligada com a forma de lançamento dos cabos e com a caracteris ca técnica dos cabos (máximo esforço).
Portanto, sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida dos futuros documentos técnicos, deixando em aberto para o Fornecedor do Sistema propor a
distância mais adequada.
(19) Quan dade e diâmetro dos dutos:
A especiﬁcação requer uma quan dade e diametro especíﬁca para os dutos:
“Para o banco de dutos de Media Tensão (MT) está previsto um banco com 8 (oito) eletrodutos de Ø 4” (100 mm) , para o banco de dutos de baixa tensão está previsto
dois bancos com 4 (eletrodutos de Ø4” (100 mm) e para os sistemas auxiliares (SIN.SIST.) teremos um banco de 6 (seis) eletrodutos de Ø4” (100mm).”
Lembramos que a quan dade de dutos depende da arquitetura e do dimensionamento de cada sub-sistema, bem como da quan dade de dutos reserva.
Portanto, sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida dos futuros documentos técnicos, deixando em aberto para que a quan dade e o diâmetro
dos dutos sejam deﬁnidas pelo Fornecedor do Sistema.
(19) Compa bilidade Eletromagné ca (CEM) entre dutos:
Cada duto deverá ser classiﬁcado em uma determinada classe eletromagné ca, dependendo do fato de possuirem cabos sensíveis, indiferentes ou ruidosos. Os dutos
devem ser, então, separados de forma a respeitar uma distância de segregação mínima entre dutos de classe eletromagné ca dis ntos.
Desta forma, sugerimos que essa exigência técnica seja levada em conta nos futuros documentos técnicos desta Licitação.
RESPOSTA 268 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.
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CONTRIBUIÇÃO 20
20. Formulário-de-Contribuição - System Autonomia.docx
RELATORIO_FINAL_VLTW3_CADERNO 7 MODELO OPERACIONAL - 3.2.1.3 Alimentação Elétrica do Sistema
No Item 3.2.1.3 do documento mencionado encontra-se a seguinte texto:
“O Veículo deve ser projetado para, no caso de ocorrências de ausência de alimentação elétrica via catenária, ter autonomia de movimento, em todas as condições
operacionais especiﬁcadas, para percorrer, no mínimo, 400 (quatrocentos) metros. Considerar para o dimensionamento, que estas ocorrências poderão ocorrer em
intervalos mínimos de 20 (vinte) minutos”
Por fazer parte dos documentos de estudo de Viabilidade do Projeto, e não dos documentos de Minuta de Edital ou mesmo do Contrato de Concessão, entendemos
que esta especiﬁcação do Sistema do Material Rodante não será solicitada aos par cipantes desta licitação. Mesmo porque em Sistemas de Veículos Leves sobre
Trilhos não é usual este po de especiﬁcação, pelos seguintes mo vos técnicos:
1. Este po de especiﬁcação existe em alguns sistemas metro ferroviários (Trens, Metros, Monorails), com o obje vo de se levar os passageiros até a estação mais
próxima, em caso de falha completa do sistema de energia. Isto e feito por questões de segurança, para se evitar que passageiros se exponham a risco de
quedas no desembarque dos veículos, ou no deslocamento pela via férrea etc.
2. Por natureza, em VLT de piso baixo, os passageiros não estão sujeitos a este po de risco, podendo descer facilmente na linha e caminhar, sem que se coloque
em risco a integridade sica dos mesmos.
3. Os sistemas de energia de sistemas metro ferroviários normalmente possuem redundância em sua especiﬁcação, o que não impede este po de falha porem
torna este po de evento muito pouco provável, em condições normais de operação e manutenção do sistema.
4. Em caso de falha elétrica total e paralização dos veículos na via ou em cruzamentos, o mesmo pode ser deslocado até um local mais apropriado por meio do
veículo rodo ferroviário, conforme previsto no Anexo IX da Minuta de Contrato
Além disso, a manutenção deste requisito técnico trará como consequências ao poder concedente o aumento signiﬁca vo dos custos dos veículos do Sistema VLT,
sem que isto traga bene cios operacionais ao concessionário e a população de Brasília, uma vez que os custos de implantação desta funcionalidade não são
desprezíveis.
Por ﬁm, acreditamos que este requerimento também foi mencionado na fase de Estudos de Viabilidade, pelo fato do mesmo exis r na especiﬁcação técnica padrão
do fornecedor dos veículos que foram fornecidos ao Sistema de VLT da Cidade de Santos/São Vicente. Lembrando que o consórcio que elaborou os Estudos de
Viabilidade, u lizou como base as especiﬁcações técnicas daquele sistema. Sendo assim, este seria um mo vo adicional para não se exigir esta funcionalidade nos
veículos do Sistema do VLT de Brasília, uma vez que poderia trazer uma desvantagem comercial a todos os proponentes que não par ciparam da implantação do
Sistema de VLT da Cidade de Santos/São Vicente.
Desta forma, sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida dos futuros documento técnicos e operacionais oﬁciais desta Licitação.
RESPOSTA 269 (EM)
A documentação constante nos Estudos de Viabilidade, incluindo as Especiﬁcações Técnica de Requisitos Gerais de Fornecimento e os demais cadernos, foi
disponibilizada como memória de todo o trabalho realizado e permi r que os interessados tenham acesso às informações detalhadas do projeto. Mas, de fato, não
são documentos vinculantes e sim referenciais. Em caso de qualquer divergência em relação aos anexos do contrato, valem estes úl mos.

CONTRIBUIÇÃO 21
21 a 54. Formulário-de-Contribuição - Material Rodante.docx
21 - Anexo IV Material Rodante, Item 1.5 Capacidade de Carga
No ANEXO n° IV MATERIAL RODANTE capítulo 1.5 CAPACIDADE DE CARGA, está escrito “Carga Excepcional: CE - Veículo ocupado com 8 passageiros em pé/m², com
todos os bancos ocupados e dois passageiros em cadeiras de rodas. O peso médio do passageiro a ser considerada deverá ser de 75 daN. O peso máximo por rodeiro
não poderá exceder a 12 toneladas, considerando a carga excepcional”
A norma EN15663 Massas de Referência, no seu item 6.2. indica um valor de referência de 70 kg para o peso médio do passageiro. Além disso, este é valor
comumente indicado nos projetos de VLT ao redor do mundo.
Desta forma, a ﬁm de termos uma especiﬁcação que permita o maior número possível de par cipantes, sugerimos que o texto seja modiﬁcado para: “O peso médio
do passageiro a ser considerado deverá ser de 70 Kg”.
RESPOSTA 270 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 22
22 - Anexo IV Material Rodante, Item 1.6 Desempenho do Veículo
(22) Contribuição 1
Sugere-se que seja adicionado nos parágrafos relevantes, que os requisitos nos itens 1.6.1 Desempenho em Regime Normal, 1.6.2 Desempenho em Regime
Degradado & 1.6.3 Sistemas An deslizamento e An pa nagem, devem estar de acordo com a norma EN13452-1 Braking — Mass transit brake systems.
A razão desta sugestão é dar a especiﬁcação um contexto mais internacional baseado em normas relevantes (brasileiras e internacionais).
(22) Contribuição 2
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A norma EN13452-1 Braking — Mass transit brake systems, estabelece na tabela 5 uma sugestão de cargas para desempenhos do freio de emergência e de serviço
para EL4 (densidade de todos os passageiros sentados mais 4 passageiros em pé/m²). Tendo em vista o cenário brasileiro, entendemos que poderíamos seguir a
densidade de EL4 para os desempenhos de tração e de freio, ou no máximo EL6 (densidade de todos os passageiros sentados mais 6 passageiros em pé /m²).
Sendo assim, sugerimos que no texto ﬁnal seja mencionada a aplicação da referida norma para efeito da veriﬁcação de desempenho do sistema de freios, ao invés de
se estabelecer uma sugestão de cargas.
(22) Contribuição 3
No trecho: “Disjuntor extra rápido, contator de manobra e fusível para proteção elétrica;” sugerimos que o uso de fusíveis seja opcional, uma vez que o disjuntor extra
rápido deve ser o disposi vo necessário para realizar a proteção do circuito.
(22) Contribuição 4
No trecho: “Inversores de tração para controle das correntes nos motores de tração, tanto na propulsão como na frenagem elétrica, devendo ser um inversor para
controle de cada motor;” sugerimos que o texto ﬁnal da referida documentação permita também aos proponentes a deﬁnição de outras soluções, desde que
respeitados os níveis de desempenho e segurança do sistema, de maneira a se permi r apresentação de soluções mais econômicas que a originalmente especiﬁcada.
RESPOSTA 271 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 23
23 - Anexo IV Material Rodante, item 1.6.1 Desempenho em Regime Normal
(23) Contribuição 1
No trecho: “Média entre 0 km/h e 30 km/h: maior ou igual a 1,15 m/s². Média entre 0 km/h e 70 km/h: maior ou igual a 0,60 m/s².” entendemos que o desempenho
até a velocidade máxima é mais importante do que a aceleração máxima, e que uma performance de aceleração mais suave, isto é, média ≥ 1,0 m/s² de 0 a 30 km/h e
de 0,6 m/s² de 0 a 70 km/h é mais apropriada para a operação do VLT de acordo com nossa experiência, além de proporcionar uma menor demanda de potência na
par da, melhorando inclusive o comportamento das subestações de tração. Desta forma sugerimos que este ponto seja revisado, considerando o anteriormente
mencionado.
(23) Contribuição 2
Sugerimos que um jerk de freio de serviço de 1,5 m/s³ seria mais aceitável conforme tabela 4 da norma EN13452-1 Braking — Mass transit brake systems, do que a
presente especiﬁcação.
(23) Contribuição 3
Sugerimos que seja melhor deﬁnido e explicitado o termo “aceleração instantânea mínima” no trecho “Em rampas de 7%, entre 0 km/h e 20 km/h, a aceleração
mínima deverá ser 0,3 m/s².”
(23) Contribuição 4
No trecho: “O sistema de tração deve ser dimensionado para sempre iniciar e propiciar movimentação do veículo, mesmo em rampa de 7%, independentemente do
carregamento e em qualquer local da via operacional ou nos pá os.
Em qualquer condição, mesmo com rampa de 7%, ao par r não deverá haver recuo do veículo.”
A norma EN13452-1 Braking — Mass transit brake systems, estabelece na tabela 5 uma sugestão de cargas para desempenhos do freio de emergência e de serviço
para EL4 (densidade de todos os passageiros sentados mais 4 passageiros em pé/m²). Tendo em vista o cenário brasileiro, entendemos que poderíamos seguir a
densidade de EL4 para os desempenhos de tração e de freio, ou no máximo EL6 (densidade de todos os passageiros sentados mais 6 passageiros em pé /m²). Além
disso, assim como freio, a tração deveria considerar que as condições de demonstração de desempenho poderiam ser conforme as especiﬁcadas no item 5.5.1 desta
mesma norma que descreve via em reta e condições de via seca e limpas.
Desta forma, sugerimos a subs tuição deste item, pela obrigatoriedade de aplicação de normas nacionais e internacionais, como a EN13452-1.
(23) Contribuição 5
No trecho “A frenagem de serviço deverá garan r uma desaceleração de 1,2 m/s² em qualquer condição de operação do veículo, com carregamento excepcional (CE),
com os trilhos secos ou molhados e em rampas descendentes. A variação da desaceleração com o tempo (“jerk”) deverá estar compreendida entre 0,7 e 1,2 m/s³
nessas condições.” Entendemos que um jerk de freio de serviço de 1,5 m/s³ seria mais aceitável conforme tabela 4 da norma EN13452-1 Braking — Mass transit brake
systems e além disso, as condições de demonstração de desempenho poderiam ser conforme as especiﬁcadas no item 5.5.1 desta mesma norma que descreve via em
nível, em reta e condições de via seca e limpas.
Desta forma, sugerimos a subs tuição deste item, pela obrigatoriedade de aplicação de normas nacionais e internacionais, como a EN13452-1.
(23) Contribuição 6
No trecho:
“A frenagem de segurança deverá garan r uma desaceleração mínima de 1,5 m/s², u lizando os seguintes sistemas de frenagem:
Frenagem elétrica regenera va/reostá ca (eletrodinâmica).
Frenagem mecânica, que deverá manter o mesmo desempenho da frenagem elétrica.
Frenagem com auxílio do freio eletromagné co.”
Entende-se as condições de demonstração de desempenho poderiam ser conforme as especiﬁcadas no item 5.5.1 da norma EN13452-1 que descreve via em nível,
em reta e condições de via seca e limpas. Além disso, conforme esta mesma norma, tabela 6, apenas o freio de atrito é obrigatório, os demais itens (como por
exemplo freio elétrico) não o são, sugere-se re rar a menção a frenagem elétrica.
Desta forma, sugerimos a subs tuição destes itens, pela obrigatoriedade de aplicação de normas nacionais e internacionais, como a EN13452-1.
(23) Contribuição 7
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No trecho:
“A frenagem de emergência, com auxílio do freio eletromagné co, deverá garan r uma desaceleração entre 2,3 e 2,8 m/s², independentemente das condições de
aderência roda/trilho.
O solavanco (“jerk”) deverá ser no máximo 6,0 m/s³.
A frenagem de emergência poderá conjugar os freios eletromagné cos e de atrito (frenagem mecânica), inibindo a frenagem eletrodinâmica. Nesse caso, o sistema
an deslizamento deverá ser inibido.”
Entende-se que as condições de demonstração de desempenho poderiam ser conforme as especiﬁcadas no item 5.5.1 da norma EN13452-1 que descreve via em
nível, em reta e condições de via seca e limpas. Além disso, conforme esta mesma norma, tabela 6, apenas o freio de atrito é obrigatório, os demais itens (como por
exemplo freio elétrico) não o são, solicita-se re rar a obrigatoriedade à frenagem elétrica.
Por ﬁm, como o freio de emergência num VLT não é o úl mo recurso de frenagem (e sim o freio de segurança), recomenda-se que o freio eletrodinâmico e o
an deslizamento esteja presente.
Desta forma, sugerimos a subs tuição destes itens, pela obrigatoriedade de aplicação de normas nacionais e internacionais, como a EN13452-1.
RESPOSTA 272 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 24
24 - Anexo IV Material Rodante, Item 1.6.2 Desempenho em Regime Degradado
(24) Contribuição 1
No trecho: “Com um módulo motor fora de serviço e a tensão de linha igual a 80% da tensão nominal, o sistema de tração deve ser dimensionado para sempre iniciar
e propiciar movimentação do veículo, mesmo em rampa de 7%, independentemente do carregamento e em qualquer local da via operacional e nos pá os.”
A norma EN13452-1 Braking — Mass transit brake systems, estabelece na tabela 5 uma sugestão de cargas para desempenhos do freio de emergência e de serviço
para EL4 (densidade de todos os passageiros sentados mais 4 passageiros em pé/m²). Tendo em vista o cenário brasileiro, entendemos que poderíamos seguir a
densidade de EL4 para os desempenhos de tração e de freio, ou no máximo EL6 (densidade de todos os passageiros sentados mais 6 passageiros em pé /m²). Além
disso, assim como freio, a tração deveria considerar que as condições de demonstração de desempenho poderiam ser conforme as especiﬁcadas no item 5.5.1 desta
mesma norma que descreve via em reta e condições de via seca e limpas.
Desta forma, sugerimos a subs tuição deste item, pela obrigatoriedade de aplicação de normas nacionais e internacionais, como a EN13452-1
(24) Contribuição 2
No trecho: “Sem uma unidade de freio o desempenho da frenagem de serviço deverá ser man do até a úl ma estação / parada da linha, sem redução da segurança e
da conﬁabilidade da operação, com o veículo trafegando a 40 km/h.”, o mesmo deveria se referir à frenagem de segurança, que é aquela que garante a segurança do
veículo. Sugerimos que seja revisto este item, de forma a se considerar esta situação.
(24) Contribuição 3
No trecho:
“Sem uma unidade de freio mecânico a frenagem de estacionamento deverá sempre ser capaz de manter parado um veículo com carga máxima, mesmo em trecho
com rampa máxima de 7%.
A frenagem de estacionamento do veículo deverá sempre ser capaz de manter parado um comboio”
Sendo o freio de estacionamento um freio u lizado em pá o, o mesmo deveria requerer o funcionamento em tara AW0, o mesmo não deveria ser dimensionado para
veículos carregados, argumento corroborado pela tabela 5 da norma EN13452-1.
Desta forma, sugerimos que seja revisto este item, de forma a de se deixar a especiﬁcação em conformidade com normas e padrões internacionalmente aceitos.
RESPOSTA 273 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 25
25 - Anexo IV Material Rodante, Item 1.6.3 Sistemas An deslizamento e An pa nagem
(25) Contribuição 1
O referido item estabelece: “Que o acréscimo da distância de frenagem em qualquer condição degradada da via, comparado com a distância ob da com os trilhos
secos e limpos, não deverá ser superior a 40% na frenagem de serviço e 30% na frenagem de emergência.”
Do nosso ponto de vista, a condição “em qualquer condição de via” trata-se de um requisito não mensurável e por vezes subje vos na operação de um sistema VLT.
Sendo assim, sugerimos que este item seja re rado e subs tuído pela obrigatoriedade de aplicação de normas nacionais e internacionais, como a EN13452-1.
(25) Contribuição 2
Quando se solicita que o areeiro seja acionado “Automa camente, na condição de tração.” , entende-se que é papel do sistema de sinalização deﬁnir o local da via em
que o areeiro seja acionado.
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Sendo assim, sugere-se subs tuir este requisito para “Automa camente quando houver solicitação do sistema de sinalização”.
RESPOSTA 274 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 26
26 - Anexo IV Material Rodante, Item 2.3.1 Marcha Avante
(26) Contribuição 1
No trecho: “Uma manopla única deverá permi r os comandos de tração e a frenagem do veículo; com ela posicionada neutra e com velocidade nula, será aplicado o
freio de estacionamento.” Sugerimos que o freio requerido seja o de imobilização e não o de estacionamento, uma vez que o freio de estacionamento deveria ser
u lizado apenas em situações de pá o.
(26) Contribuição 2
No trecho “A manopla deverá ter um disposi vo, de comando intermitente, com a função homem morto. Com o veículo em marcha, caso o disposi vo de comando
intermitente deixe de ser acionado, automa camente será aplicada a “frenagem de segurança”. Sugere-se que seja requerida a frenagem de emergência que
apresenta uma taxa maior de desaceleração, trazendo maior segurança ao sistema.
RESPOSTA 275 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 27
27 - Anexo IV Material Rodante, Item 2.4 Acoplamento de Dois Veículos
(27) Contribuição 1
No trecho: “Nessa operação deverá exis r um comando que permita a operação com a velocidade dos veículos limitadas a 3 km/h com veículo cheio e 5 km/h com
veículo vazio, para o acoplamento entre duas unidades.” Sugerimos a frase: “Nessa operação deverá exis r um comando que permita a operação de resgate em modo
degradado com a velocidade dos veículos quando acoplados limitada à 10 km/h ou menor.” , uma vez que esta velocidade permite maior ﬂuidez na operação em caso
de falha.
(27) Contribuição 2
No trecho: “Esse comando será u lizado também na condução do veículo na máquina de lavar.” Sugere-se restringir a velocidade à 3 km/h, com o obje vo de permi r
uma melhor condição para limpeza do veículo.
RESPOSTA 276 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 28
28 - Anexo IV Material Rodante, Item 2.5 Operação das Portas
(28) Contribuição 1
No ANEXO n° IV MATERIAL RODANTE item 2.5 OPERAÇÃO DAS PORTAS e em todos os outros parágrafos relacionados com portas de passageiros, sugerimos que sejam
inclusos a exigência de todos requisitos em conformidade com normas e padrões internacionais, tais como a EN 14752, a ﬁm de se dar ao processo licitatório um
contexto mais internacional.
(28) Contribuição 2
No trecho “Em ambos os casos, a abertura das portas somente será autorizada pelo sistema se a velocidade do veículo for igual ou menor que 3 km/h. Não deverá
haver memorização do úl mo lado de abertura selecionado.”, sugere-se permi r limitar a 2 km/h em conformidade com padrões internacionais, bem como para
permi r uma maior segurança aos passageiros quando da abertura de portas.
RESPOSTA 277 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
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para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 29
29 - Anexo IV Material Rodante, Item 2.7.3 Reboque do Veículo
Sugerimos adicionar a este item também a opção de realizar as funções com porção elétrica do engate ou cabos jumpers, de forma a tornar a especiﬁcação técnica
mais abrangente e em linha com as normas e padrões internacionais u lizados em Sistemas de VLT.
RESPOSTA 278 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 30
30 - Anexo IV Material Rodante, Item 3.1 Ergonomia e Conforto
No trecho “Deverão ser projetadas de forma ergonômica de acordo com as normas vigentes (ABNT, UIC, CENELEC ou outra equivalente reconhecida
internacionalmente) e as diretrizes da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR 17 - “Ergonomia”, sugere-se adicionar também opções para
normas internacionais, por exemplo UIC 651 OR, com o obje vo de tornar a especiﬁcação técnica consoante com licitações internacionais deste po.
RESPOSTA 279 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 31
31 - Anexo IV Material Rodante, Item 3.2 Conforto Climá co
(31) Contribuição 1
No ANEXO n° IV MATERIAL RODANTE item 3.2 CONFORTO CLIMÁTICO e em muitos outros parágrafos relacionados com Ar condicionado da cabine, sugerimos que
todos os requisitos sejam em conformidade com normas e padrões internacionais, tais como à norma EN 14750-1.
(31) Contribuição 2
No trecho “Os equipamentos que refrigeram as cabinas deverão ser projetados para manter a temperatura interna entre 5º e 7ºC abaixo da temperatura externa,
quando esta for superior a 32ºC, nas condições de variação de temperatura e umidade externas registradas esta s camente no Distrito Federal.” Sugere-se ao invés
de requerer as condições, requerer atendimento as normas e padrões nacionais e internacionais, tais como a EN14750-1.
(31) Contribuição 4 (conforme original, não há contribuição 3)
No trecho “Deverá haver um botão no monitor da cabine que quando acionado desligará / ligará todas as unidades de ar refrigerado do veículo, inclusive a ven lação
para uso operacional em caso de fumaça e/ou falha no automa smo deste sistema.” sugerimos, por questões de segurança, permi r que a mesma seja feita por
hardware (chaves e botões).
RESPOSTA 280 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 32
32 - Anexo IV Material Rodante, Item 3.3 Conforto Acús co
Para nível de ruído nas cabines, sugere-se o limite de 75 db(A) conforme normas e padrões internacionais, tais como a NBR13068 – Ruído Interno e externo em carro
metropolitano e veículo leve sobre trilhos (VLT), e medição conforme ISO 3381 (no interior do veículo), como usualmente e solicitado em licitações internacionais. A
sugestão busca equiparar a especiﬁcação técnica do VLT de Brasília a licitações internacionais equivalentes, visando a redução do número de customizações exigidas e
por consequência redução do CAPEX do empreendimento.
RESPOSTA 281 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
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para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 33
33 - Anexo IV Material Rodante, Item 4.2 Interface com a Plataforma
No ANEXO n° IV MATERIAL RODANTE item § 4.2 INTERFACE COM A PLATAFORMA, está escrito “A distância máxima entre a borda da plataforma e o veículo não deverá
ser superior a 40 mm em frente às portas duplas e a 50 mm em frente às portas simples (ao lado das cabinas), caso existam”.
Sugerimos que o texto seja alterado para: “A distância máxima entre a borda da plataforma e o veículo não deverá ser superior a 40 mm em frente às portas duplas e
a 50 mm em frente às portas simples (ao lado das cabinas), caso existam ” e “e a 75 mm para as portas próximas das extremidades do VLT (próximas à cabine) em
par cular para os casos de porta dupla em linha reta. Alterna vamente poderão ser propostas distâncias conforme NBR 14021” ou outras normas internacionais
reconhecidas.
O obje vo desta sugestão é permi r a apresentação de conﬁgurações de VLT mul -ar culadas também, aumentando a quan dade de possíveis fornecedores para
este escopo, o que trará bene cios de redução de CAPEX para o empreendimento como um todo.
RESPOSTA 282 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 34
34 - Anexo IV Material Rodante, Item 5 – Requisitos de Circulação
No trecho “A largura dos corredores não poderá ser menor que 600 mm junto aos truques dos veículos e menor que 800 mm no restante do veículo, inclusive nos
gangways.” entendemos que a preocupação seja com a área de pessoas com mobilidade reduzida. Como é de conhecimento público, isto já está norma zado no
Brasil e no exterior através de normas e padrões, tais como a norma NBR 14021.
Sendo assim, sugerimos que a referida exigência seja simplesmente subs tuída pela obrigatoriedade de respeito a normas e padrões nacionais e internacionais,
evitando-se criar exigências técnicas especiﬁcas que geram custos adicionais ao empreendimento como um todo, sem uma contrapar da jus ﬁcável.
RESPOSTA 283 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 35
35 - Anexo IV Material Rodante, Item 6 Conforto dos Passageiros
(35) Contribuição 1
No ANEXO n° IV MATERIAL RODANTE item 6 CONFORTO DOS PASSAGEIROS & 6.1 CONFORTO TÉRMICO e em muitos outros parágrafos relacionados com o ar
condicionado da área de passageiros, sugerimos que todos os requisitos sejam interpretados conforme e alinhados com normas e padrões nacionais e internacionais,
tais como a norma EN 14750-1, visando-se um contexto mais internacional ao processo licitatório.
(35) Contribuição 2
No trecho: “Os veículos deverão ter isolamento térmico nas paredes, coberturas e estrados.” sugerimos alterar para “Os veículos deverão ter isolamento térmico
adequados de forma a garan r o conforto aos passageiros.”, deixando a solução técnica a ser aplicada a critério dos proponentes, sempre respeitando-se todas as
exigências de desempenho do sistema.
(35) Contribuição 3
No trecho “O Veículo deverá ser provido de um sistema de ar refrigerado, com regulagem automá ca e comum para as unidades de refrigeração, com controle
acessível ao condutor para regulagem da temperatura interior.”
Acreditamos que visando a o mização de custo, uma vez que o ar condicionado apresenta regulação automá ca atrelada à quan dade de passageiros e de forma a
o mizar o consumo de energia, não se faz necessário a regulagem manual pelo condutor. Sendo assim, visando a não inclusão de custos desnecessários ao
empreendimento, sugerimos que o texto seja alterado para “O Veículo deverá ser provido de um sistema de ar refrigerado, com regulagem automá ca e comum para
as unidades de refrigeração, com controle acessível ao condutor para regulagem da temperatura interior.”
RESPOSTA 284 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 36
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36 - Anexo IV Material Rodante, Item 6.2 Conforto Acús co
Para nível de ruído aos passajeiros, sugere-se o limite de 80 db(A) conforme normas e padrões internacionais, tais como a NBR13068 – Ruído Interno e externo em
carro metropolitano e veículo leve sobre trilhos (VLT), e medição conforme ISO 3381 (no interior do veículo), como usualmente e solicitado em licitações
internacionais. A sugestão busca equiparar a especiﬁcação técnica do VLT de Brasília a licitações internacionais equivalentes, visando a redução do número de
customizações exigidas e por consequência redução do CAPEX do empreendimento.
RESPOSTA 285 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 37
37 - Anexo IV Material Rodante, Item 6.2.1 Nível de ruído externo emi do pelo VLT
Para nível de ruído externo emi do pelo VLT, sugere-se o limite de 90 db(A) conforme normas e padrões internacionais, tais como a NBR13068 – Ruído Interno e
externo em carro metropolitano e veículo leve sobre trilhos (VLT), e medição conforme ISO 3095 (no exterior do veículo). como usualmente e solicitado em licitações
internacionais. A sugestão busca equiparar a especiﬁcação técnica do VLT de Brasília a licitações internacionais equivalentes, visando a redução do número de
customizações exigidas e por consequência redução do CAPEX do empreendimento.
RESPOSTA 286 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 38
38 - Anexo IV Material Rodante, Item 6.3 Conforto Dinâmico – Vibração
No trecho “O projeto deverá atender às especiﬁcações determinadas na Norma ISO 14837-1 para geração de vibrações e ruído durante operação de veículos sobre
trilhos.” sugerimos que também sejam aceitas outras normas nacionais e internacionais reconhecidas, como por exemplo IEC 61373 e outras.
RESPOSTA 287 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 39
39 - Anexo IV Material Rodante, Item 6.4 Conforto Visual
(39) Contribuição 1
No ANEXO n° IV MATERIAL RODANTE item 6.4 CONFORTO VISUAL e qualquer outro parágrafo relacionado ao conforto visual e par cularmente a iluminação da área
de passageiros, sugerimos que sejam consideradas normas e padrões nacionais e internacionais, tais como a norma EN 13272. O obje vo é aumentar a possibilidade
de possíveis fornecedores, o que trará bene cios de redução de CAPEX para o projeto.
(39) Contribuição 2
No trecho: “Em cada cabina de condução e em cada porta de acesso deverá haver um ponto de luz de emergência.” Sugere-se que o referido requisito permita
também outras soluções aceitas internacionalmente, tais como possuir iluminação de emergência mantendo pelo menos 1/3 da iluminação do salão.
(39) Contribuição 3
No trecho “Na ausência ou deﬁciência de iluminação natural, o nível de iluminamento no interior dos veículos deverá ser de 350 lux ± 50 lux, em qualquer ponto na
altura de 800 mm acima do piso. Um nível de iluminamento de 120 lux deverá ser atendido durante 30 minutos, em caso de falta da iluminação normal, pela
iluminação de emergência do veículo”, sugerimos que seja alterado para “Na ausência ou deﬁciência de iluminação natural, o nível de iluminamento no interior dos
veículos deverá respeitar os níveis de iluminamento deﬁnidos em normas e padrões nacionais e internacionais, por exemplo EN 13272:2012, Tabela 2.” A sugestão
busca equiparar a especiﬁcação técnica do VLT de Brasília a licitações internacionais equivalentes, visando a redução do número de customizações exigidas e por
consequência redução do CAPEX do empreendimento.
(39) Contribuição 4
Recomendamos que seja incluída a seguinte frase: “Para se beneﬁciar das úl mas tecnologias de iluminação, é altamente recomendável o uso de iluminação em LED
(que apresenta maior conﬁabilidade e menor consumo de energia).”.
RESPOSTA 288 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_sistem…

80/192

29/10/2020

SEI/GDF - 49637744 - Relatório

O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 40
40 - Anexo IV Material Rodante, Item 7.1.1 Mensagens Variáveis
Contribuição 1
No trecho:
“Internos aos Veículos informarão o des no e a próxima estação (nas duas cabeceiras), mostrarão o mapa dinâmico da linha (em cima de cada porta, dos dois lados) e
mensagens.”
Uma vez que existem soluções mais atuais e mais econômicas, como por exemplo telas de TFT, não se faz necessário o uso de mapas de linha dinâmico, sugere-se
re rar o requisito de mapas de linha dinâmico e sim solicitar telas convenientemente instaladas que indicam informações de próxima estação entre outras
informações relevantes.
RESPOSTA 289 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 41
41 - Anexo IV Material Rodante, Item 7.2 Sistema de Avisos aos Passageiros (PAS)
No trecho: “Um terminal de operação, com microfone e dois sonoﬂetores monitor” sugere-se considerar apenas um sonoﬂetor, já que o mesmo garante a função
desejada e respeita os níveis de desempenho do sistema. O obje vo da sugestão é a redução de custo do empreendimento (CAPEX).
RESPOSTA 290 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 42
42 - Anexo IV Material Rodante, Item 7.3 Sistema de Vídeo Vigilância (CFTV)
(42) Contribuição 1
No trecho: “Um mínimo de uma câmera de vídeo em cada módulo do veículo, para vigilância do salão de passageiros.” Sugere-se alterar para “quan dade de câmeras
de vídeo adequadas para vigilância do salão de passageiros.”, deixando-se aos proponentes o dimensionamento necessário para atendimento aos requisitos de
desempenho do sistema.
(42) Contribuição 2
No trecho: “Os gravadores deverão ser digitais e operar de forma con nua 24 horas por dia. As imagens padrões gravadas por cada gravador do trem deverão ter as
seguintes caracterís cas:” sugere-se alterar para “Os gravadores deverão ser digitais e operar de forma con nua 24 horas por dia, caso o trem seja man do ligado. As
imagens padrões gravadas por cada gravador do trem deverão ter as seguintes caracterís cas:” A razão desta sugestão é a de se evitar a inclusão de equipamentos
adicionais nos veículos, uma vez que este po de requisito normalmente não faz parte de especiﬁcações de sistemas po VLT, já que diariamente as imagens gravadas
são descarregadas em servidores no CCO, quando o veículo se encontra no Pá o de Manutenção.
(42) Contribuição 3
No trecho: “Resolução mínima de 1024x768 podendo ser programado para outra resolução;” recomenda-se que a resolução seja de 800 × 600 (SVGA) que já é
suﬁciente para imagens de interior do VLT e garante arquivos menores para armazenagem.
(42) Contribuição 4
No trecho: “As imagens das câmeras dos carros (módulos) deverão também ser gravadas em equipamento resistente a impacto, fogo e explosão po “caixa preta”. A
“caixa preta” deverá ter capacidade de gravação das ul mas 2 horas com amostragem de, no mínimo, 10 quadros por segundo na resolução acima.” Entende-se que
não é necessário a caracterís ca de caixa preta para imagens do salão, visto que é um veículo de super cie que compar lha operação com automóveis e ônibus (que
não apresentam caixa preta) e as colisões devem apresentar velocidades menores quando comparados com um trem de metrô. Desta forma sugerimos que este item
seja revisto, visando a redução de custo do empreendimento (CAPEX).
(42) Contribuição 5
No trecho:
“No console dos carros de extremidades deverão exis r três monitores de vídeo com as seguintes caracterís cas:
Deverão ser coloridos, tecnologia LED, resolução 1024 X 768 (mínimo), tela plana (widescreen), dimensões entre 10” e 14” e ter proteção an rreﬂexos e sensível
ao toque (touch-screen).
A alimentação dos monitores de vídeo deverá ter redundância e ser de alta conﬁabilidade em tensão de bateria.
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Associado a cada monitor, deverá ser instalado um teclado para selecionar as funções disponíveis no monitor.”
Sugere-se que a resolução dos monitores seja especiﬁcada como “condizente com o uso”. Além disso, sugere-se que o teclado referido seja de forma touch screen na
tela, que é o padrão u lizado no mundo recentemente. O obje vo é o de se evitar customizações desnecessárias, que não alteram a performance do sistema.
Por ﬁm, como os monitores u lizados pelas câmeras retrovisoras podem apresentar apenas função de visualização de imagens, sugere-se re rar os requisitos acima.
RESPOSTA 291 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 43
43 - Anexo IV Material Rodante, Item 8.1 Sistema de Monitoramento e Controle (Data Bus)
(43) Contribuição 1
No trecho: “Rede estruturada redundante “fast - ethernet”; Switches redundantes;”, sugere-se adicionar a possibilidade de rede MVB também visando o aumento da
possibilidade de soluções a serem apresentadas, e como consequência a redução do custo do projeto.
(43) Contribuição 2
No trecho “A rede de comunicação de dados deverá operar com protocolo aberto, conforme a norma IEC 61375.” Sugere-se adicionar
“A rede de comunicação de dados deverá operar com protocolo aberto, conforme a norma IEC 61375 em caso de uso de rede Ethernet”.
(43) Contribuição 3
No trecho “O hardware e so ware do sistema “Data bus” deverão ser subme dos à análise de segurança, de acordo com os critérios estabelecidos nas normas MIL
STD 882 ou EN 50126, caso haja tráfego de informações crí cas de segurança.” Considerando que o databus não deve realizar funções de segurança, sugere-se re rar
a necessidade de análise de segurança desde que demonstrado que a função não está relacionada com segurança.
RESPOSTA 292 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 44
44 - Anexo IV Material Rodante, Item 8.1.1 Gravação de Eventos Operacionais
(44) Contribuição 1
No trecho: “A memória de armazenamento dos dados deverá conter uma bateria interna para manter os dados, mesmo após a desenergização do equipamento, por
um período de 3 (três) anos.
O registrador de Eventos deverá ser alimentado pelo sistema re ﬁcador/bateria e seu funcionamento não deverá depender da chave de energização geral do veículo.”
Recomenda-se que o registrador funcione apenas com o trem energizado e re re-se este requisito de 3 anos de gravação, uma vez que os dados devem ser
armazenados em arquivos em outro local (CCO por exemplo) de tempos em tempos para que o histórico de informações seja sempre man do e que o VLT não
necessite transportar um equipamento mais pesado (que causaria maior consumo de energia).
(44) Contribuição 2
Entende-se que no seguinte trecho:
“• Saídas:
Sinais digitais programáveis por velocidade (mínimo 3); e
Sinais programáveis por distância (dois).
• Interface de Saída:
Deverá ser do po USB 2 ou maior.
• Varredura de leitura dos sinais:
Deverá ser ajustável através do “so ware“ aplica vo, por tempo: na faixa ajustável de 0,5 a 2,5s, com incremento de ajuste de 0,5s e por distância: de 0,25 a 250m.”
As saídas não deveriam ser atreladas com a distância uma vez que saídas pelo tempo podem não apresentar nenhum po de variação de sinais em muitos casos, logo
sugere-se o seguinte texto em subs tuição do apresentado acima:
Saídas e varredura de sinais:
“todas as mudanças de status dos sinais acordados devem ser registradas, a memória deve ser suﬁciente para uma capacidade de 1000 km com incrementos de 0,5
m.”
(44) Contribuição 3:
Entende-se que os sinais pedidos mencionados no item ”So ware Aplica vo:” são apenas sugestões e que a lista ﬁnal será acordada durante a fase de projeto
baseado em sistemas de VLTs já em operação, como é usual neste po de projeto. Sugerimos revisar o texto contemplando este comentário.
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RESPOSTA 293 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 45
45 - Anexo IV Material Rodante, Item 8.2 Caixa Preta
Por se tratar de um veículo de super cie e operando no mesmo nível de automóveis por exemplo, entendemos que não se faz necessário um equipamento com
caracterís cas de caixa preta. Normalmente se é requerido um registrador de eventos por veículo, com capacidade mínima de registrar eventos dos úl mos 1000 km
por exemplo (sendo que os eventos serão acordados durante a fase de projeto respeitando as limitações de capacidade do registrador). Acreditamos que a questão
de duplicidade de equipamento não se faz necessário, uma vez que o componente deve ter conﬁabilidade suﬁciente para atender a operação. Desta forma sugerimos
a sua exclusão do escopo do projeto, por trazer custos desnecessários ao mesmo, sem uma contrapar da que jus ﬁque sua u lização.
RESPOSTA 294 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 46
46 - Anexo IV Material Rodante, Item 9.1.2 Portas
(46) Contribuição 1
No ANEXO n° IV MATERIAL RODANTE item 2.5 OPERAÇÃO DAS PORTAS e outros parágrafos como § 9.1.2 relacionados com portas de passageiros, sugerimos que
sejam consideradas normas e padrões nacionais e internacionais, tais como a norma EN 14752, a ﬁm de se dar ao processo licitatório um contexto mais internacional.
(46) Contribuição 2
Relacionado ao item 9.1.2 Portas sugerimos as seguintes alterações com o obje vo de se ter a especiﬁcação técnica alinhada com as mais recentes licitações
internacionais, bem como normas e padrões internacionalmente aceitos, como a EN 14752: “As bordas laterais portas devem ser providas de guarnições de borracha
em toda extensão de contato entre as folhas. O perﬁl da borracha deve ser do po macho- fêmea e a ﬁxação nas folhas deve ser do po encaixe. Não deve ocorrer a
sinalização de porta fechada com um objeto rígido de 10 30 mm de espessura por 40 60 mm de largura, colocado entre as bordas das folhas a 1 m do piso do carro
em 3 posições (inferior, meio e topo da porta). Desta forma, se durante seu fechamento ela entrar em contato com um objeto que esteja obstruindo-a, ocorrerá a
seguinte sequência: parada, abertura e recomeço do fechamento.”
E:
“Qualquer objeto com 25 mm de diâmetro, (como deﬁnido acima) ou maior, dará início a esse ciclo de reabertura. Somente a porta que tenha detectado a presença
do objeto deverá seguir esta sequência.”
Se a sugestão não puder ser aceita, será necessário a adição de uma função “an -drag” com bordas sensíveis com o obje vo primário de detectar objetos pequenos
( ras de borracha de 30 * 300 mm – 70 shore A ou cilindro rígido de 5 mm de diâmetro) presa na porta, de forma a evitar que o trem se mova. Esta inclusão trará
acréscimos de custos ao nosso ver desnecessários, uma vez que não é o padrão u lizado atualmente no mundo.
RESPOSTA 295 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 47
47 - Anexo IV Material Rodante, Item 9.1.3 - Disposi vo de Alarme e Evacuação
Sugere-se que o disposi vo de alarme e evacuação sejam dois disposi vos diferentes, um para o intercomunicador e outro para evacuação de emergência, de forma a
separar os dois pos de eventos, já que um que necessita evacuação imediata, enquanto o outro necessita previamente de comunicação com o condutor.
RESPOSTA 296 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 48
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48 - Anexo IV Material Rodante, Item 9.1.5 Detecção e ex nção de Incêndio
No ANEXO n° IV MATERIAL RODANTE item 9.1.5 Detecção e ex nção de Incêndio, são descritas algumas condições de detecção de fumaça dentro do salão e na cabine
do veículo. De acordo com nosso entendimento é desnecessário considerar a função de detecção de fumaça no projeto do VLT de Brasília, já que a operação será
totalmente a céu aberto (não em túnel). Desta forma, trata-se de um elemento que traz acréscimo de custo sem trazer bene cios relevantes ao empreendimento.
Sendo assim, sugerimos sua remoção das especiﬁcações.
Caso não seja possível atender nossa sugestão, por qualquer razão desconhecida por nós, sugerimos então que seja especiﬁcado que apenas as unidades
controladoras de tração sejam equipadas com tais sistema de detecção de fogo. No caso de fogo, esta unidade se isolaria automa camente e o condutor seria
avisado, o que está em linha com a norma EN45545 Hazard Level 1.
Finalmente relacionado ao ex ntor manual, nós recomendamos modiﬁcar o texto para, também visando exclusão de custos desnecessários ao empreendimento:
Todos os módulos (carros) deverão ter ex ntores de incêndio localizados no salão de passageiros em compar mentos protegidos e sinalizados conforme norma. Além
desses, os carros de extremidades deverão ter outro ex ntor localizado na cabina de condução. “Disponível em cada cabine, o condutor deve se beneﬁciar de um
ex ntor manual de fogo para tentar apagar a chama dentro de um VLT ou outra origem. O ex ntor deve ter capacidade proporcional ao tamanho do veículo e em
linha com as regulamentações aplicáveis.”
RESPOSTA 297 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 49
49 - Anexo IV Material Rodante, Item 9.2 Segurança Passiva
Para o trecho “Proteção An -encavalamento: As extremidades do veículo e as dos módulos deverão ser projetadas para evitar encavalamento em caso de colisão em
velocidades de até 5 km/h carregados com carga máxima.” Sugere-se ao invés deste requisito, requerer a norma EN15227 categoria C-IV e EN12663 categoria P-IV
para os trechos do edital referente as estas caracterís cas.
A explicação para este pedido é para dar a oferta um contexto mais internacional baseado em normas relevantes (brasileiras e internacionais) e assim permi r a
proposição de soluções mais atuais.
RESPOSTA 298 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 50
50 - Anexo IV Material Rodante, Item 9.2.1 Disposi vo de Proteção Frontal/Guarda Corpo
Para o trecho “As duas extremidades do veículo deverão ser providas de saia frontal, cuja função será evitar a possibilidade de objetos ou pessoas entrarem embaixo
da parte frontal do veículo, por exemplo, em casos de acidente.” Sugere-se adicionar “As duas extremidades do veículo deverão ser providas de saia frontal (ou outro
disposi vo de proteção), cuja função será evitar a possibilidade de objetos ou pessoas entrarem embaixo da parte frontal do veículo, por exemplo, em casos de
acidente.” Com isto, se abre a possibilidade de apresentação de outras soluções técnicas que desempenham exatamente a mesma função.
RESPOSTA 299 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 51
51 - Anexo IV Material Rodante, Item 9.2.2 Resistência dos Materiais a Fogo
Para o trecho “Todos os materiais u lizados no veículo deverão atender à norma NF F 16-101, e os equipamentos elétricos à norma NFF16-102, quanto à resistência a
fogo.”.
Sugerimos que seja adicionado ao ﬁnal desta frase o seguinte texto: “ e/ou outra norma internacionalmente reconhecida relacionada com proteção contra fogo como
por exemplo EN45545 (Railway applica ons – Fire protec on on railway vehicles – Parts 1 to 6) ”.
Além disso, sugerimos que caso o veículo siga a norma EN45545, que seja seguido a categoria HL1 / OC1N relacionado com VLT operando em super cie.
A explicação para este pedido é para dar a oferta um contexto mais internacional baseado em normas relevantes (brasileiras e internacionais).
RESPOSTA 300 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
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O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 52
52 - Anexo IV Material Rodante, Item 10.1 Manuais
Para o trecho:
“Os desenhos de montagem geral deverão conter medidas de referência, os desenhos de componentes que desgastam deverão conter, quando novos, medidas
nominais e suas tolerâncias, bem como as medidas limite de sua u lização, diagramas de blocos dos circuitos eletrônicos deverão conter informações suﬁcientes
para acompanhar o processamento e o ﬂuxo de sinais dentro do equipamento, em nível de cartões.
Neste diagrama, deverão estar inclusas também as formas de ondas, caracterís cas de sinais, níveis de tensões, corrente, frequência, etc., e dar as respec vas
tolerâncias.”
Algumas destas informações como por exemplo informações até o nível de cartão bem como formas de ondas são propriedade intelectuais de fabricantes e não
podem ser fornecidas. Desta forma sugerimos que tal solicitação seja re rada dos documentos do processo, já que o custo para atendimento deste item elevaria
sobremaneira o CAPEX do projeto.
RESPOSTA 301 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 53
53 - Anexo IV Material Rodante, Item 10.2 Documentação em Geral
Para o trecho:
“Todos os desenhos, fornecidos pelo fabricante do veículo deverão estar em AUTOCAD com extensão DWG, em formato vetorial editável.”
Sugere-se permi r também outros formatos de desenho.
RESPOSTA 302 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 54
54 - Anexo IV Material Rodante e Anexo XXI
A não ser que tenhamos come do um erro, não encontramos no ANEXO n° IV MATERIAL RODANTE nenhuma solicitação sobre entrega de um mock-up em escala 1:1
representando parte do VLT, em adição aos veículos e demais escopos a serem entregues. No Anexo XXI (Marcos), também não encontramos um marco relacionado a
esta entrega.
Se aplicável, sugerimos que seja modiﬁcado o texto do ANEXO n° IV MATERIAL RODANTE adicionando um item sobre este fornecimento, como por exemplo:” MOCKUP em escala 1:1: Com o propósito de promoção do VLT de Brasília (antes da entrega do primeiro veículo serial) e também para validar itens de design do material
rodante, o fabricante deve fornecer um mock-up em escala 1:1 que vai representar parte do futuro material rodante (por exemplo, incluindo como mínimo uma
cabine de operação e seus primeiros 2 módulos no caso de um VLT de 7 módulos). A data esperada do mock-up em escala 1:1 deve ser conﬁrmada no cronograma
geral de entrega a ser subme do na proposta do fabricante”.
RESPOSTA 303 (EM)
Embora bastante desejável, a entrega de mock-up em escala 1:1, não consiste em exigência obrigatória a ser observada pela futura concessionária.

CONTRIBUIÇÃO 55
55. Formulário-de-Contribuição - Pá o.docx
9ANEXO IX_VLT_Diretrizes_manutenção-geral
(55) Layout Completo do Complexo de Manutenção:
Na documentação mencionada, o único layout do Complexo de Manutenção que encontramos foi o do Galpão de Manutenção, que se encontra na página 10/30.
Gostaríamos de salientar que este layout não permite ter uma visão global funcional e integrada do Complexo de Manutenção. Nele não se encontram, por exemplo,
as vías de Estacionamento e tão pouco as vías de acesso entre o Complexo de Manutenção e a Via Principal.
Além disso, este layout parcial do Galpão de Manutenção não está alinhado com o layout mostrado na página 9 do Caderno 4 - Estudo de Engenharia - Desenhos Rev01, embora acredita-se que as informações con das nos Cadernos Técnicos disponibilizados não são a documentação ﬁnal a ser veriﬁcada.
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Sugerimos, portanto, a inclusão de um Layout completo e integrado do Complexo de Manutenção nos documentos do processo licitatório, de forma a permi r aos
proponentes avaliar corretamente os custos de operação e manutenção do Projeto.
(55) Quan dade de Pontes Rolantes:
No documento “9ANEXO IX_VLT_Diretrizes_manutenção-geral” (página 10/30), temos a seguinte sugestão de Layout do Galpão de Manutenção:

De nossa experiencia previa, podemos dizer que a u lização de apenas uma ponte rolante para as 3 vias equipadas com fossos e plataformas de manutenção
(circuladas em vermelho acima) não é aconselhada, pois não é prá ca do ponto de vista da consignação elétrica da catenária. Por este mo vo, sugerimos a u lização
de 3 pontes rolantes, uma para cada via, de forma a permi r um melhor desempenho dos trabalhos de manutenção da futura concessionaria.
(55) Layout Vias de Manutenção:
No documento “9ANEXO IX_VLT_Diretrizes_manutenção-geral” (página 10/30), temos a seguinte sugestão de Layout do Galpão de Manutenção:

A Vía de manutenção #7 que cruza com a Via de Manutenção #8 através de um AMV (Aparelho de Mudança de Vía) no interior do Ediﬁcio de Manutenção deveria a
nosso ver ser eliminada, a ﬁm de se evitar custos desnecessários de manutenção e implantação dela. Desta forma a movimentação dos veículos seria feita sempre em
apenas uma direção, que seria a esquerda do Galpão.
Sugerimos, portanto, que a Vía de Manutenção #7 se termine ao nível do círculo em vermelho.
(55) Circulação entre fossos de manutenção:
No documento “9ANEXO IX_VLT_Diretrizes_manutenção-geral” (página 7/30), temos a seguinte sugestão de corte transversal das vias para Invervenções preven vas
e corre vas:

Sugerimos a re rada das divisões entre os fossos de manutenção de maneira a permi r a circulação entre eles. Nossa sugestão visa aumentar a área total disponível
para as equipes de manutenção nesta região, melhorando o desempenho das mesmas. Do nosso ponto de vista, a u lização de um fosso único do po “piscina” para
estas 3 Vias seria mais adequado, sem que isto represente acréscimo signiﬁca vo de custos ao Projeto.
RESPOSTA 304 (VE)
Os layouts em planta e corte de valas de manutenção mostrados são indica vos, prevalece o que já foi projetado na oﬁcina parcialmente construída, o que deverá ser
avaliado pelos proponentes. No Caderno 4 – Estudos de Engenharia – Desenhos (página 8) é apresentado o plano de vias do complexo de manutenção. Quanto à
quan dade de pontes rolantes, observa-se que no orçamento apresentado nos estudos as pontes rolantes foram quan ﬁcadas com base no projeto básico da oﬁcina
parcialmente construída.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 56
56. Formulário-de-Contribuição - Via Permanente.docx
Anexo V – Via Permanente
(56) Superestrutura
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No anexo acima mencionado, o texto e as seções transversais, em par cular nos itens 1.2 e 4.1, detalham o uso de um componente especíﬁco de um fabricante (LVT)
conforme abaixo:
“Superestrutura: Sistema LVT (Low Vibra on Track) com dormentes bi-blocos de concreto assentados em concreto simples de regularização, com palmilhas e
galochas.” (página 4/38).
Como é de conhecimento de todos, existem outros pos de superestrutura no mercado que também podem atender aos requisitos de atenuação de vibração do
projeto. Normalmente, sugere-se que os licitantes realizem um estudo N&V (Noise & Vibra on) mais detalhado na fase de licitação, usando as diretrizes deﬁnidas na
ISO2631, a ﬁm de selecionar componentes do sistema de ﬁxação da Vía Permanente que cumpram os requisitos especiﬁcados, tais como o sistema de ﬁxação direta
modiﬁcado, laje com manta an -vibração, etc.
Além disso, soluções alterna vas ao LVT tais como um sistema de ﬁxação direta, podem trazer um valor agregado ao projeto, diminuindo a profundidade de
escavação necessária, reduzindo a capacidade de suporte da fundação, aumentando a velocidade de instalação, etc.
Sendo assim, sugerimos que a referência ao produto LVT seja removida da especiﬁcação ﬁnal a ser elaborada, deixando a deﬁnição ﬁnal da solução para os
proponentes, que devem atender aos requisitos funcionais do projeto.
(56) Espaçamento do Sistema de Fixação
No anexo 5 (capítulo 4.1.2 ‘Veriﬁcação das Seções Transversais da Via Permanente’) deﬁne o espaçamento do sistema de ﬁxação como 65 cm entre os centros.
“As veriﬁcações das seções da via permanente do VLT de Brasília levaram em conta os seguintes critérios: [...]
Trilho e ﬁxação: [...]
Espaçamento das ﬁxações = 65 cm”
Como este espaçamento depende fundamentalmente do po de sistema de ﬁxação e do alinhamento do projeto, sugerimos que esse requisito seja removido, uma
vez que pela nossa experiência, sabemos que o mesmo pode variar entre 600 mm e 750 mm.
(56) Infraestrutura e Super cie
O item 4.1.1 do Anexo V deﬁne: “a par r de um solo natural com CBR > 8%, serão assentadas 4 camadas: BGS (15 cm), concreto rolado (20 cm), concreto armado (10
cm) e concreto simples (15 cm). Além disso, tem-se ainda para acabamento 3 camadas: pedrisco (14 cm), areia (5 cm) e blocos intertravados (8 cm).”
O texto acima detalha as espessuras das diferentes camadas propostas. Visando obter a solução mais o mizada possível e que seja compa vel com os requisitos
funcionais estabelecidos nos documentos de pré-licitação, sugerimos que os licitantes tenham a opção de redeﬁnir a conﬁguração e a espessura das referidas
camadas.
RESPOSTA 305 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 57
57. Formulário-de-Contribuição - Energia SE Primaria 2020_04_28.docx
Anexo III, capítulo 1 Sistema de Energia
Quan dade de Subestações Primárias
A especiﬁcação exige duas subestações Primárias, VLT SE-1 e VLT SE-2:
“A conexão da infraestrutura de energia elétrica do sistema elétrico do VLT ao sistema elétrico da concessionária de distribuição de energia elétrica se dará em 138 kV,
nas subestações VLT-1 e VLT-2, por meio de linhas subterrâneas de distribuição, cujas condições de projetos serão deﬁnidos pela CEB Distribuição à época da consulta
da forma de atendimento, por se caracterizarem instalações da concessão, uma vez que os pontos de entrega de energia se localizam nas subestações SE VLT-1 e SE
VLT-2.” (página 03/89).
“Infraestrutura de Energia Elétrica em 138Kv - O Sistema de Tração do VLT será cons tuído de duas subestações (VLT - 1 e VLT -2), alimentadas pelas duas linhas
subterrâneas de distribuição - 138 kV circuito duplo, denominadas LD1 (SE HÍPICA x SE VLT-1) e LD2 (SE NOROESTE x SE VLT-2), com extensões de 400 e 3.000 metros,
respec vamente.” (página 07/89).
“SUBESTAÇÕES TRANSFORMADORAS 138 kV/13,8kV - VLT-1 E VLT-2
A SE VLT-1, a ser construída nas proximidades do Centro de Manutenção do VLT, localizado no Setor Hípico, e a SE VLT-2, a ser construída no ﬁnal da Asa Norte, serão
conectadas ao sistema elétrico da concessionária de distribuição energia elétrica em 138 kV por meio de 2 (dois) circuitos subterrâneos em 138 kV em cada
subestação.
As subestações terão a capacidade instalada suﬁciente para atender as cargas das Estações Transformadoras - SR’s, localizadas na Av. W3 Sul e Norte e no Ramal
Aeroporto, bem como a Estação Transformadora do Centro de manutenção.” (página 08/89)
De nossa experiência, entendemos que a referida especiﬁcação técnica está superdimensionada, tendo em vista a arquitetura padrão normalmente u lizada em
sistemas VLT e mesmo a de alguns metros do mundo. Alguns exemplos são o VLT de Jéan na Espanha, o VLT de Oran e o de Se f na Argélia, Metro Circle Line em
Singapura e linha 3 do metro do Cairo no Egito, entre outros. Sendo assim, sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida e que quan dade das
subestações abaixadoras de 138kV seja deﬁnida pelos proponentes baseado em estudos fundamentados em simulação de marcha e elétrica bem como de es ma va
de consumo de auxiliares do sistema VLT, com exemplo de fornecimentos anteriores para sistemas de VLT ou de transporte eletriﬁcado de passageiros com igual ou
superior capacidade de passageiros. Sugerimos igualmente que o diagrama de bloco da página 5/89 seja suprimido ou que uma nota seja adicionada dizendo que a
quan dade de subestações primárias é meramente ilustra va.
O obje vo desta sugestão é de principalmente se evitar o aumento do CAPEX do projeto. Além disso, acreditamos que a responsabilidade pelo correto
dimensionamento do sistema deva ser atribuída aos proponentes numa licitação deste po (PPP).
RESPOSTA 306 (VE)
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As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 58
58. Formulário-de-Contribuição - Energia Filtro Harmônicos 2020_04_28.docx
Anexo III, capítulo 1 Sistema de Energia
Diagrama uniﬁlar da SE Primária – Filtros de Harmônicos e Compensadores de Rea vos
A especiﬁcação exige tais equipamentos conforme diagrama uniﬁlar na página 4/89 do Anexo III.
De nossa experiência, entendemos que a referida especiﬁcação técnica possa ser o mizada, tendo em vista outros pos de arquitetura usualmente u lizada em
sistemas VLT. Em realidade, não conhecemos nenhum VLT do mundo da nossa experiência, onde tais equipamentos tenham sido instalados. Nota-se que em projetos
de metro, devido a potência de tração e dos auxiliares da estação serem mais elevadas, estes equipamentos são de fato as vezes u lizados em alguns projetos, como
por exemplo, Circle Line Metro em Singapura, Linha 12 na Cidade do México, e Linha 3 do Metro de Guadalajara no México. Porém, de nosso conhecimento, estes
equipamentos nunca foram necessários em projetos do po VLT.
Sendo assim, sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida e que a inclusão ou não de tais equipamentos na SE Primária seja deﬁnida e jus ﬁcada
pelo proponente, com exemplo de fornecimentos anteriores para sistemas de VLT ou de transporte eletriﬁcado de passageiros com igual ou superior capacidade de
passageiros.
O obje vo desta sugestão é de se o mizar o CAPEX do projeto.
RESPOSTA 307 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 59
59. Formulário-de-Contribuição - Energia Tensão MT 2020_04_28.docx
Anexo III, capítulo 1 Sistema de Energia
Padrão de tensão de saída da rede de Média Tensão
A especiﬁcação exige rede de média tensão em 13,8kV:
“O barramento de 13,8 kV (cubículos), também terá con ngência “n-1”, com 2 (duas) barras de 13,8 kV, interligadas por disjuntor instalado no cubículo de interligação
de barras, suprindo alterna vamente as Estações Transformadoras - SR’s que alimentarão o sistema de tração.” (página 04/89).
Concordamos com a topologia de duas barras de média tensão interligadas por disjuntor, porém sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida bem
como as referências a esta tensão nas demais páginas do documento, no que tange ao valor nominal da tensão de saída, e que o padrão de tensão de saída seja
deﬁnido e jus ﬁcado pelo fornecedor dentre os padrões usuais de tensão de distribuição usados em sistemas de tração, quais sejam o próprio nível de 13,8kV, mas
também o nível de 22kV e o nível de 34,5kV, com exemplo de fornecimentos anteriores para sistemas de VLT ou de transporte eletriﬁcado de passageiros com igual
ou superior capacidade de passageiros.
Alguns exemplos de VLTs no mundo com níveis de tensão superiores a 13,8 kV para a rede de Média Tensão são:
Na França: Reims, Grenoble (linha E), Nice (linhas 2 e 3), entre outros;
Na Espanha: Parla;
Na Argélia: Constan ne Linha 1;
No Marrocos: Casablanca;
No Equador: Cuenca;
No Catar: Lusail LRT;
Entre outros.
Inclusive no Brasil, temos exemplos de projetos de metro, onde o nível de tensão de Média Tensão é superior a 13,8 kV:
Linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 15 do Metro de São Paulo,
Linhas 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 de trem metropolitano (CPTM) de São Paulo,
...
O obje vo desta sugestão é o de se o mizar o CAPEX do projeto.
RESPOSTA 308 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
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O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 60
60. Formulário-de-Contribuição - Energia Rede MT 2020_04_28.docx
Anexo III, capítulo 1 Sistema de Energia
Padrão de distribuição da rede de Média Tensão
A especiﬁcação exige padrão de distribuição de rede de média tensão em quatro circuitos dis ntos, com seccionamentos na metade da linha e sistema de distribuição
Radial:
“O fornecimento de energia elétrica à SR será em arranjo po Primário Sele vo, por meio de 2 (dois) ramais em 13,8 kV, derivados de 2 (dois) circuitos alimentadores
provenientes das barras 1 e 2 da SE VLT-1 ou da VLT-2, assegurando dessa forma o regime de con ngência n-1, para a alimentação das SR’s em 13,8 kV, conforme
indicado no desenho indica vo a seguir (esquema na página 05/89)”.
“Porém, caso se decida aumentar ainda mais a conﬁabilidade do sistema de 13,8 kV, poderão ser instaladas chaves seccionadoras interligando os circuitos de 13,8 kV
das SE’s VLT-1 e VLT-2. Essas chaves deverão ser mecânica e eletricamente intertravadas com os disjuntores dos cubículos alimentadores, de forma que não haja
condições de paralelismo dos circuitos de 13,8 kV. Estudos especíﬁcos deverão ser feitos para estabelecer as condições da possibilidade ora descrita, quando do projeto
execu vo.” (página 06/89)
“SISTEMA RADIAL - O Sistema de Alimentação Elétrica-Média Tensão, a ser u lizado nas Linhas de Média Tensão 13,8kV, é o Sistema Radial.” (página 09/89)
Sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida e que o padrão de distribuição da rede de média tensão seja deﬁnido e jus ﬁcado pelo fornecedor de
maneira a apresentar níveis de conﬁabilidade e disponibilidade compa veis com a distribuição de média tensão para alimentação de tração, apresentando exemplos
de fornecimentos anteriores para sistemas de transporte eletriﬁcado de passageiros. Sugerimos igualmente que o diagrama de bloco da página 5/89 e o diagrama
uniﬁlar da página 06/89 sejam suprimidos ou que uma nota seja adicionada dizendo que a arquitetura de média tensão é meramente ilustra va.
Alguns exemplos de projetos que possuem uma arquitetura de média tensão dis nta da solicitada no Edital estão listados abaixo:
VLT de Lusail, no Catar;
VLT do Rio de Janeiro, no Brasil;
Metro de Caracas Linha 3, na Venezuela;
Metro da Cidade do México Linha 12;
Metro linha 3 de Guadalajara, no México;
Metro de Dubai, nos Emirados Arabes;
Metro Circle Line, em Singapura;
Metro de Hanoi, no Vietnã;
Entre outros
O obje vo desta sugestão é de principalmente se evitar o aumento do CAPEX do projeto. Além disso, acreditamos que a responsabilidade pelo correto
dimensionamento do sistema deva ser atribuída aos proponentes numa licitação deste po (PPP).
RESPOSTA 309 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 61
61. Formulário-de-Contribuição - Energia Disjuntor MT 2020_04_28.docx
Anexo III, capítulo 1 Sistema de Energia
Disjuntores de Média Tensão Extraíveis
A especiﬁcação exige disjuntores de Média Tensão extraíveis em cada subestação do SMT:
“As subestações deverão empregar cubículos blindados e construção compacta (metalclad com disjuntor extraível)...” (página 12/89).
Historicamente os disjuntores extraíveis foram adotados por permi rem manutenção regular e fornecerem uma conﬁrmação visível do isolamento do circuito, mas
que demandam cuidados (ter peças removíveis e o ato de inserir e re rar disjuntores pode resultar na causa de incidentes de arco elétrico) existe uma tendência
atual de subs tuir disjuntores extraíveis por disjuntores desconectáveis, porém pra camente isentos de manutenção. O painel de manobra de disjuntor ﬁxo moderno,
que u liza disjuntores a vácuo ou a gás altamente conﬁáveis e pra camente isentos de manutenção, elimina essa preocupação e apresenta outras vantagens
potenciais tais como desconexão interna para isolamento e aterramento dos circuitos com sinalização visual, operação intertravada entre chave seccionadora,
disjuntor e aterramento, para maior segurança e, além disso, apresentam menor manutenção, menor área ocupada e custos de ciclo de vida reduzidos resultantes de
seu design mais simples e, em função disto, largamente u lizados em várias subestações de sistemas de VLT no mundo, como por exemplo:
Na França: VLTs de Reims, Grenoble Linha E, Nice linhas 2 e 3, entre outros,
Na Espanha: VLT de Parla,
Na Argélia: VLTs de Alger, Constan ne linha 1, Casablanca,
No Equador: VLT de Cuenca,
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No Brasil: VLT do Rio de Janeiro
Face ao explicitado acima, sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida e/ou que o padrão de u lização de disjuntores desconectáveis com
seccionadoras intertravadas e aterráveis na Média Tensão possa ser deﬁnido e jus ﬁcado pelo fornecedor de maneira a apresentar níveis de conﬁabilidade e
disponibilidade compa veis com a distribuição de média tensão, e apresentando exemplos de fornecimentos anteriores para sistemas de transporte eletriﬁcado de
passageiros.
O obje vo desta sugestão é o de se o mizar o CAPEX do projeto.
RESPOSTA 310 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 62
62. Formulário-de-Contribuição - Energia Distribuição CC 2020_04_28.docx
Anexo III, capítulo 1 Sistema de Energia
Distribuição de Corrente Con nua por Sen do de Via
A especiﬁcação pede distribuição de corrente con nua separada por sen do de via:
“A distribuição da corrente re ﬁcada é realizada separadamente por sen do de via, de modo que se possa desligar ou alimentar um dos sen dos das vias sem fazê-lo
na outra. Entretanto, em caso de necessidade operacional, ambos os sen dos podem permanecer eletricamente ligados, através dos contatores de equalização.”
(página 14/89).
Em sistemas de operação em vias não segregadas (ruas e avenidas convencionais) o sistema de transporte eletriﬁcado tem que se sujeitar ao sen do do trânsito da
via urbana sobre a qual a via de rolamento está montada. Então, o veículo eletriﬁcado não pode se mover em sen do contrário ou irá colocar a segurança de
pedestres e de pessoas na via de trânsito em risco. Desta forma, a exigência de separação de alimentação por sen do de via perde sustentação, e na prá ca, acaba
não sendo aplicada em inúmeros sistemas de VLT ao redor do mundo. Listamos abaixo alguns exemplos, que apresentam uma alimentação de tração paralela das
vias:
Em Israel: VLT de Jerusalem (linha vermelha);
Na França: VLTs de Reims, Grenoble (linha E), Nice (linhas 2 e 3), Lyon (linha 1), entre outros;
No Reino Unido: No ngham Express Transit 2;
No Equador: VLT de Cuenca;
Na Austrália: VLT de Sydney;
Entre outros;
Sendo assim sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida até por mo vos de segurança da operação do sistema, e que o padrão de distribuição de
corrente re ﬁcada possa ser deﬁnido e jus ﬁcado pelo fornecedor de maneira a apresentar níveis de conﬁabilidade e disponibilidade compa veis com a distribuição
de energia de tração, e apresentando exemplos de fornecimentos anteriores para sistemas de transporte eletriﬁcado de passageiros. Sugerimos igualmente que o
esquema uniﬁlar da página 6/89 seja suprimido ou que uma nota seja adicionada dizendo que a quan dade dos disjuntores ultra-rápidos é meramente ilustra va.
RESPOSTA 311 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 63
63. Formulário-de-Contribuição - Energia Curto Circuito BT.docx
Anexo III, capítulo 1 Sistema de Energia
Nível de Curto Circuito em Baixa Tensão
A especiﬁcação generaliza requisito de 30kA de suportabilidade de curto circuito em 380/220V:
“Nível de curto-circuito máximo: 30kA;” (página 18/89)
No entanto, de acordo com nosso entendimento, este nível é necessário apenas no pá o de manutenção devido ao transformador de 1000kVA e 380/220V no
secundário. Nas subestações e estações de passageiros onde potências são picamente inferiores a 150 ou mesmo 100kVA, os níveis de curto em 380/220V poderiam
ser da ordem de 10kA a nosso ver, sem prejuízo à segurança operacional.
Assim, sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja adequada aos diferentes níveis necessários no pá o (30kA) e subestações de tração e estações de
passageiros (10kA) de forma que equipamentos compa veis com o local de u lização possam ser deﬁnidos e jus ﬁcados pelo proponente de maneira a apresentar
níveis de conﬁabilidade e disponibilidade compa veis com a distribuição de energia em baixa tensão.
O obje vo desta sugestão é o de se evitar o aumento do CAPEX do projeto.
RESPOSTA 312 (VE)
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As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 64
64. Formulário-de-Contribuição - Energia Arco Interno Cubículos.docx
Anexo III, capítulo 1 Sistema de Energia
Detecção de arco interno aos cubículos
A especiﬁcação requer detecção de arco interno aos cubículos de energia de tração:
“Deverá ser fornecido disposi vos para proteção contra a ocorrência de arco elétrico interno nos cubículos (barramentos e conexão de cabos).
Esta proteção deverá ser capaz de detectar e iden ﬁcar a ocorrência de arcos elétricos, devendo atuar no desligamento do disjuntor de 13,8 kVca e, se for o caso, dos
disjuntores extra rápidos (acionando o sistema “intertripping” também), de modo que o tempo total (detecção e desligamento) de atuação seja o mais curto possível.”
(página 25/89)
A detecção de arco interno é bastante usual nos cubículos de proteção e manobra de corrente alternada, principalmente nos equipamentos de média tensão onde a
fuga de uma fase para terra pode gerar descargas internas que dependem da sensibilidade de relés de aterramento para a abertura dos disjuntores de CA, que
interrompem a corrente em ampolas de vácuo ou de SF6. Portanto, as manobras e interrupções de disjuntores de CA em Média Tensão se dão em ampolas fechadas
ao ambiente, não havendo extravasamento de luz nestas operações. Os cubículos de tração por sua vez operam com relés de fuga de corrente (relés 76 solicitados na
página 24/89) que cumprem a função de detecção de fugas e arcos internos atuando nos disjuntores para sua imediata interrupção. Além disto, os disjuntores extra
rápidos não possuem câmara de ex nção fechada, portanto em cada manobra destes disjuntores extra rápidos ocorre geração e ex nção de arco elétrico com luz
visível, o que pode levar a confusão de detecção de arco interno por simples e corriqueira manobra do disjuntor. Desta forma, não se aplica detecção de arco interno
em conjuntos de manobra de corrente con nua ao nosso ver.
Assim sendo, visando evitarmos inconvenientes futuros para equipe de manutenção, bem como seu consequente aumento de custos, sugerimos que a referida
especiﬁcação técnica seja suprimida no que tange a detecção de arco em cubículos de manobra de corrente con nua, função já cumprida pela presença dos referidos
relés função 76.
RESPOSTA 313 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 65
65. Formulário-de-Contribuição - Energia Curto Circuitadores Nega vo-Terra 2020_04_28.docx
Anexo III, capítulo 1 Sistema de Energia
Sistema de Curto-Circuitadores Nega vo – Terra:
A especiﬁcação requer Curto-Circuitadores Nega vo – Terra nas estações:
“Deverá ser fornecido o sistema para interligação entre nega vo- terra a ser instalada nas estações [...] Cada cubículo deverá possuir no mínimo os seguintes
elementos: • transdutores de tensão; • vol metro; • transdutor de corrente; • amperímetro; • semicondutor para chaveamento instantâneo; • contator; • IED e/ou
controlador lógico programável (CLP).” (página 27/89).
A u lização de elementos Curto-Circuitadores Nega vo-Terra do po equipamento de manobra tal como descrito, está se popularizando em linhas de Metro, porém
estes equipamentos estão abrigados em salas técnicas, onde eventuais arcos elétricos no equipamento de manobra, ocorrem longe dos olhos do público e não
causam comoção ou pânico entre pessoas leigas. Em estações de VLT não existem salas técnicas para abrigar equipamentos deste po, portanto as proteções contra
tensões de passo e toque elevadas podem se dar por equipamentos de potência limitadores de tensão está cos, do po “VLD” (acrônimo em inglês para Voltage
Limi ng Device = Equipamento Limitador de Tensão), que protegem eﬁcazmente estações e pá os contra estas sobretensões, que não produzem arcos elétricos
visíveis e que é u lizado em linhas ferroviárias e de VLT ao redor do mundo, e inclusive no Brasil. Alguns exemplos estão listados abaixo:
Na França: VLTs de Reims, Grenobre (linha E), Nice (linhas 2 e 3), entre outros,
No Reino Unido: No ngham Express Transit 2,
No Equador: VLT de Cuenca,
Entre outros.
Desta forma, sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida e que equipamentos limitadores de tensão do po está co possam ser deﬁnidos e
jus ﬁcados pelo proponente de maneira a apresentar níveis de conﬁabilidade e disponibilidade compa veis com a operação de um sistema de tração elétrica e
apresentando exemplos de fornecimentos anteriores para sistemas de transporte eletriﬁcado de passageiros.
O obje vo desta sugestão é o de se evitar o aumento do CAPEX do projeto.
RESPOSTA 314 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
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O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 66
66. Formulário-de-Contribuição - Energia Subestações Re ﬁcadoras.docx
Anexo III, capítulo 1 Sistema de Energia
Sistema de Tração – Subestações Re ﬁcadoras:
A especiﬁcação deﬁne o número de Subestações Re ﬁcadoras e respec va potência:
“Na SR será instalado somente 1 (um) transformador de força de 1250 kVA - seco. Dessa forma, não haverá a con ngência para a transformação, o que recomenda a
aquisição de 2 (dois) transformadores reserva, para a u lização numa eventual perda do citado equipamento, em qualquer das 16 (dezesseis) Estações
Transformadoras, ou no caso de ocorrências que exijam sua re rada para ﬁns de manutenção. Item de fornecimento de sobressalente, devendo estar incluso na
proposta.).” (página 05/89).
“15 (quinze) Subestações Re ﬁcadoras (SR) completas, uma delas alimentando o Pá o de manutenção e as demais ao longo da Linha, desde os cubículos de média
tensão em 13,8 kV até os cubículos de saída em 750 Vcc, abrangendo os contatores de paralelismo e incluindo o sistema de controle e supervisão. Pode ocorrer
alteração deste quan ta vo de SRs, quando da obtenção dos resultados da simulação elétrica, de marcha;” (página 10/89).
“O Sistema de alimentação Elétrica será dividido em 5 setores a saber:(SIC)
O suprimento de energia para alimentação dos trens deverá ser efetuado por um total de 15 subestações re ﬁcadoras, localizadas preferencialmente nas
proximidades de estações. O nível de tensão de tração será 750 Vcc.” (página 13/89).
“Uma das subestações re ﬁcadoras será instalada no interior do Pá o de Manutenção, que alimentará as linhas internas ao Pá o, com seccionamentos
independentes para a Linha e para o Pá o.” (página 14/89).
“As Subestações Re ﬁcadoras terão seus equipamentos instalados em edi cio, conforme apresentado no Diagrama Uniﬁlar das SRs. Serão instaladas 15 subestações
re ﬁcadoras ao longo da linha e uma subestação re ﬁcadora no interior do Pá o de Manutenção, que suprem de energia para a Rede Aérea de Tração.” (página
16/89).
“O Sistema de Energia do VLT proposto é composto pelos seguintes subsistemas:
Subsistema de DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA: formado por subestações primária de 138Kv (2) e subestações re ﬁcadoras (SR) 13,8Kv/750Vcc-Tração (16);
Subsistema de ALIMENTAÇÃO AÉREA: composto pela Rede Aérea de Tração, em 750Vcc.” (página 34/89).
Sugerimos que a referida especiﬁcação técnica seja suprimida ou modiﬁcada de forma que a quan dade e potência de cada subestação re ﬁcadora possam ser
deﬁnidos e jus ﬁcados pelo fornecedor com base em simulação de marcha e elétrica abarcando inclusive cenários de con ngência “N-1” para o número de
subestações ﬁnal, de maneira a apresentar níveis de conﬁabilidade e disponibilidade compa veis com a operação de um sistema de tração elétrica para transporte de
passageiros. Sugerimos igualmente que o diagrama de bloco da página 05/89 e o Plano Elétrico (PV) da página 49/89 sejam informados como arquitetura de tração
meramente ilustra va, a ser conﬁrmada por estudos de simulação de marcha e elétrica.
RESPOSTA 315 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 67
67 a 69. Formulário-de-Contribuição - ADM & COM 2020_05_18.docx
67 - ANEXO III – VLT SIST - Capítulo 4 – Sistema de Sinalização
1. Capítulo 4 – Item 4.1 Sistema de Sinalização e Controle (SSC) – Componente: Intertravamento.
No referido capítulo está deﬁnido: “Nesta arquitetura também deverá estar previsto o intertravamento centralizado que se comunicará via rede de dados com os
intertravamentos locais. Os equipamentos do intertravamento centralizado deverão ser instalados em sala de equipamentos nas dependências do Complexo
Operacional e de Manutenção.”
De acordo com nosso entendimento e com a prá ca mais atual de sistemas po VLT, não se faz necessário a obrigatoriedade de intertravamento centralizado.
Usualmente a comunicação se realiza através de intertravamentos locais, permi ndo-se a independência no ponto de vista de controle. Assim, através da rede de
comunicação, o Sistema de Controle de Trágefo SCT (instalado no CCO) irá supervisionar e controlar a movimentação do VLT via intertravamentos locais. A razão da
adoção deste po de arquitetura por várias linhas de VLT no mundo é a de diminuir os custos de sua implantação, sem comprome mento do desempenho
operacional do sistema, nem degradação nos níveis de segurança. Listamos abaixo alguns exemplos de VLT no mundo que possuem este po de arquitetura
descentralizada:
No Brasil: VLT do Rio de Janeiro;
Na França: VLTs de Nice (linha 2), Caen, Saint E enne, Angers (linha 2), Orleans, entre outros;
Na Espanha: VLTs de Barcelona, Parla, entre outros;
Na Argélia: VLTs de Mostaganem, Se f, entre outros;
No Reino Unido: VLT de No ngham;
Na Dinamarca: VLT de Odense;
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Entre outros
Desta forma, sugerimos que esta conﬁguração seja revista, considerando a solução mais u lizada mundialmente, ou que ao menos seja permi do aos proponentes
deﬁnir sua própria conﬁguração, sempre respeitando os requisitos de desempenho e segurança do sistema como um todo.
RESPOSTA 316 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 68
68 - ANEXO III – VLT SIST - 3.1 Sistema de Transmissão de Dados (STD) – Wi-ﬁ
1. ANEXO III – Capítulo 3 – Item 3.1 Sistema de Transmissão de Dados (STD) – Wi-ﬁ
Sugerimos que o item indique a possibilidade de se u lizar um sistema WI-FI sem a conﬁguração em Mesh, desde que o mesmo atenda a cobertura em 100% na
região do Pá o de Manutenção. O obje vo desta solicitação é a de permi r u lização de outras tecnologias além da especiﬁcada, que atendem todos os requisitos do
sistema, além de permi r um aumento da quan dade de soluções e fornecedores possíveis para este item.
RESPOSTA 317 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 69
69 - ANEXO III – VLT SIST
O referido Anexo não informa qual é o período de autonomia das UPS do sistema de sinalização e telecomunicação. Sendo assim, sugerimos que seja adotado um
período de autonomia de 1 hora para os equipamentos de sinalização, e de 2 horas para os equipamentos do CCO. A razão da sugestão de adoção deste período,
deve-se ao fato destes serem os períodos padrão de mercado para este po de equipamento. Listamos abaixo alguns exemplos de projetos, onde foram aplicados a
referida autonomia:
São Paulo Metro: linhas 1, 2 e 3;
Chile Metro: linha 2
RESPOSTA 318 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

Nº: 11e
NOME DO INTERESSADO: Fabiano Ferreira

CONTRIBUIÇÃO
Gostaria de sugerir que não fossem u lizadas catenárias, devido à poluição visual a ser causada com postes/ﬁação aérea/pantógrafo.
RESPOSTA 319 (EM)
O sistema VLT do Distrito Federal teve seu sistema de alimentação concebida através de rede aérea. Foi escolhida essa tecnologia por ser a mais barata de implantar,
ter menor consumo de energia durante toda a vida ú l do projeto, ser de fácil manutenção e ser uma tecnologia de domínio de todos os fornecedores de sistemas
ferroviários leves do Brasil e exterior. Ou seja, a recomendação técnica e econômica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por rede aérea
(catenária).
Quanto aos aspectos urbanís cos tal sistema opera em cidades históricas e preservadas como Roma (ao lado do Coliseu), Istambul, Casablanca, Barcelona, Munique,
Cracóvia, sem agressão ao sí o histórico em que se insere.
O projeto já foi apresentado ao IPHAN, mas ainda não houve um posicionamento conclusivo daquele órgão em relação a esse ponto especíﬁco.
Caso não haja aprovação pelos órgãos competentes será buscada alterna va, preferencialmente com uso de baterias, e o projeto será revisto.
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Nº: 12e
NOME DO INTERESSADO: Fábio de Carvalho Macedo

CONTRIBUIÇÃO 1
Prezados Srs.
(...)
Um Resumo:
1 - Seja analisado profundamente o VLT u lizando APENAS baterias - novas gerações de baterias estão sendo lançadas com autonomia muito maior e tempo de
recarga muito menor.
2 - Leito gramado onde for possível para embelezar a cidade, reduzir as ilhas de calor, melhorar a umidade do entorno e aumentar a permeabilidade do solo.A
questão da umidade em Brasília é crí ca!
3 - Ao invés de construções de viadutos e elevados, estudar a possibilidade de subterrâneo - tudo que é elevado tem um péssimo impacto visual.
4 - O VLT por ser elétrico não polui. Seja quan ﬁcado o ganho imenso disto, considerando também que o VLT tem ar condicionado com zero emissões. Todos os
veículos com motores de combustão interna quando ligam o ar condicionado poluem 30 % a mais, além do muito que já poluem.
Muito obrigado.
À disposição para maiores esclarecimentos
Fábio de Carvalho Macedo
Formulários de Contribuição:
1.Considerações Gerais;
Importan ssimo quan ﬁcar quanto da poluição deixará de exis r com o VLT elétrico no lugar dos ônibus e carros e que isto seja amplamente divulgado.
Importan ssimo também mostrar que o VLT irá possuir ar condicionado e por ser elétrico, não irá poluir.
Já os veículos a combustão interna quando ligam o ar condicionado poluem muito mais.
RESPOSTA 320 (ES)
De fato, operacional e ambientalmente, os sistemas eletriﬁcados, como o VLT, são mais eﬁcientes que aqueles com combus veis à óleo diesel. A redução da poluição
na via W3 e em Brasília como um todo é um dos obje vos do Projeto VLT. Tal redução ocorrerá também pela re rada da quase totalidade dos ônibus, como também
da redução do número de automóveis em circulação, em função da migração do usuário do transporte individual para o público. Sua medição poderá ser procedida
após a implantação do empreendimento.

CONTRIBUIÇÃO 2
2. Leito Gramado;
U lização do Leito gramado em todo o trecho que for possível, com o obje vo de embelezar ainda mais Brasília e também reduzir as ilhas de calor, melhorar a
umidade do ar e aumentar a permeabilidade do solo.

h p://www.gruengleisnetzwerk.de/images/downloads/eﬀects.pdf
Por favor, vejam esse link. Obrigado!
RESPOSTA 321 (OU)
O estudo apresentado para implantação do VLT de Brasília foi detalhado a nível de anteprojeto viário e de arquitetura. A futura concessionária e o PODER
CONCEDENTE, durante o desenvolvimento do Projeto Execu vo, caso viável, poderão decidir pela colocação de gramíneas na região entre trilhos e nas entrevias.

CONTRIBUIÇÃO 3
3. Sem catenária;
Por favor, seja analisada com toda a profundidade a possibilidade de VLTs SEM CATENÁRIA, u lizando baterias. Os fabricantes hoje já possuem esta possibilidade
porém novas gerações de baterias estão sendo lançadas com muito mais autonomia e rapidez e recarga. Isto além de embelezar a cidade poderá ser uma redução nos
custos de CAPEX e OPEX.
RESPOSTA 322 (EM)
Foi analisada a alterna va de alimentação por baterias, que atende perfeitamente. Não foi adotada em função do maior custo de implantação, maior consumo de
energia e necessidade de toda uma logís ca (e custo correspondente) para descarte das baterias a cada 5 ou 10 anos, dependendo do fornecedor. Es ma-se que o
custo do sistema com baterias oneraria o projeto em cerca de R$ 240 milhões, apenas em sua Fase I.
O sistema VLT do Distrito Federal teve seu sistema de alimentação concebida através de rede aérea. Foi escolhida essa tecnologia por ser a mais barata de implantar,
ter menor consumo de energia durante toda a vida ú l do projeto, ser de fácil manutenção e ser uma tecnologia de domínio de todos os fornecedores de sistemas
ferroviários leves do Brasil e exterior. Ou seja, a recomendação técnica e econômica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por rede aérea
(catenária).
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CONTRIBUIÇÃO 4
4. Subterrâneo
Por favor, seja analisada com toda a profundidade a possibilidade que nos pontos crí cos seja subterrâneo ao invés de elevado. Tudo o que é elevado tem um
péssimo impacto visual.
RESPOSTA 323 (EM)
O VLT na via W3, em toda sua extensão de sua Fase I será totalmente em super cie, sem cruzamentos em desnível. Não haverá viaduto no Plano Piloto.
Na Fase II, entre o Aeroporto e a Hípica/TAS, haverá 3 Obras de Arte, conforme Caderno 3 sendo dois viadutos e uma ponte. Foram escolhidas essas concepções de
projeto em função do custo.
Na Fase III, também no Plano Piloto, que prevê a ligação entre as Quadras 600 e 900, todos os cruzamentos serão efetuados es mulando o uso de passagens
subterrâneas já existentes, sob os Eixos, e no cruzamento das estações do Metrô.
Os viadutos propostos são metálicos, com estruturas semelhantes a uma passarela de pedestres (vide EPIA/Octogonal). São propostos onde as passagens inferiores
não são indicadas, ou seja, onde a cota da via do VLT está muito acima das vias, por exemplo: No TAS sobre o metrô, na EPGU, onde o desnível na Hípica está a cerca
de 5 m acima da EPGU, na EPAR/Balão do Aeroporto, onde já há uma trincheira e não é possível rebaixar.

Nº: 13e
NOME DO INTERESSADO: Francisco Pereira Silva – ACCIONA

CONTRIBUIÇÃO 1
Formulário de Contribuição: Acciona
Caderno 11 – Item 10 – Matriz de risco
Caderno 7 – Modelo Operacional
RISCO DE INTERFERÊNCIAS - COMPARTILHAMENTO
A CONCESSIONÁRIA assumirá os encargos advindos da ocorrência de riscos de interferências iden ﬁcadas
CONCEDENTE do estudo de interferências para implantação do veículo leve sobre trilhos – VLT na via W3.

a

par r

da

disponibilização

pelo

PODER

1.1. Cadastro das redes de u lidades, disponibilizadas pelas concessionárias responsáveis e ii) Estudos de engenharia disponibilizados e modelo operacional Caderno
VII, serão considerados como parâmetros para efeito do compar lhamento de risco.
As ocorrências iden ﬁcadas, em conformidade com os estudos realizados e apresentados pelo poder concedente na presente licitação, não serão, em hipótese
alguma, fatos geradores do reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato e não terão efeito liberatório das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA.
A CONCESSIONÁRIA assume o risco residual e eventual de superveniências de interferências não previstas nos documentos constantes do Caderno VIII – Orçamentos
Caderno VII Modelo operacional, além de outros documentos de Cadastro das Redes de U lidades, disponibilizadas pelas Concessionárias responsáveis e eventuais
projetos e obras necessárias, até o limite cumula vo de R$ 50.960.000,00 (Cinquenta milhões, novecentos e sessenta mil Reais), independentemente da quan dade e
da magnitude de eventos que eventualmente ocorrerem, valor este reajustado nas mesmas condições previstas para o reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO.
Fica atribuído ao PODER CONCEDENTE o valor que exceder o limite estabelecido no item anterior, de R$ 50.960.000,00, que será saldado, mediante aporte de
recursos, no prazo estabelecido no contrato, de acordo com os documentos de cobrança, respec vos.
Para caracterizar o compar lhamento e obrigações decorrentes independente do limite do impacto estabelecido no item 3, a CONCESSIONÁRIA detalhará o RISCO DE
INTERFERÊNCIA, bem como a solução mi gadora para o caso descrevendo o tratamento que pretende adotar com solução de engenharia para o caso.
Caso a caracterização do Risco, a solução proposta e o valor de seu impacto sejam aceitos pelo PODER CONCEDENTE, as partes tomarão as medidas necessárias para
implementar o que foi acordado, podendo a Concessionária emi r o documento de cobrança de acordo com o contrato.
FASES: O projeto está estruturado globalmente com a execução das três fases em que foi deﬁnido. A mesma lucra vidade deve ser garan da se a concedente decidir
desenvolver apenas o primeiro?
RESPOSTA 324 (EM)
A interpretação dos riscos atribuídos ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA deve ser feita com base na cláusula 27 da minuta de contrato. Os cadernos
apresentados nos estudos não são vinculantes e no caso de divergência entre estes e as minutas de edital, contrato e seus anexos, valemos úl mos. Os
procedimentos e valores rela vos a restrições urbanís cas não previstas serão objeto de equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato conforme item 27.3.10.
Os orçamentos estão divididos por fases e a proposta econômica leva em consideração o valor da FASE I e o mesmo desconto aplicado para FASE I será replicado para
as demais fases. Portanto, independentemente da ordem de serviço para as fases II e III, será preservada a proposta econômica de cada fase, cuja lucra vidade é
deﬁnida pelo próprio licitante conforme sua proposta econômica.

CONTRIBUIÇÃO 2
ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO: As informações mais recentes indicam um aumento no custo do inves mento, no entanto, as contribuições da administração
permanecem no mesmo nível. As contribuições devem ser ajustadas para manter a lucra vidade esperada?
RESPOSTA 325 (ES)
A SEMOB desconhece essas informações. Na presença de qualquer fato ou informação nova em que ﬁque caracterizado a alteração das condições apresentadas no
estudo antes da licitação, o edital será revisto.
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CONTRIBUIÇÃO 3
OPERAÇÃO DO SISTEMA COMPLEMENTAR DE ÔNIBUS: Dentro do objeto do contrato, é feita referência à operação do sistema complementar de barramento, no
entanto, o escopo exato deste sistema não é detalhado nem são especiﬁcadas as condições sob as quais essa operação deve ser realizada. É necessário esclarecer a
esse respeito?
RESPOSTA 326 (AJ)
Não está no escopo dos serviços o sistema de ônibus complementar. O documento será ajustado.

CONTRIBUIÇÃO 4
FACTUM PRINCIPIS: Dentro das premissas de reequilíbrio, são contempladas as modiﬁcações feitas no contrato por uma administração diferente da concedente,
exceto no caso de afetar um dos riscos assumidos pela concessionária. Solicitamos que seja realizada uma revisão a esse respeito.
RESPOSTA 327 (EM)
Eventuais riscos atribuídos à concessionária não serão objeto de reequilíbrio.

CONTRIBUIÇÃO 5
REVERSÃO: A administração avaliará o estado das infraestruturas três anos antes e proporá as ações a serem realizadas. Em nenhum caso os custos dessas ações
deverão ser suportados pela concessionária, uma vez que o contrato os obriga a cumprir os indicadores de qualidade e esse mecanismo de revisão do sistema e da
prestação do serviço deve ser suﬁciente para garan r a devolução dos bens à concessionária a administração em condições corretas.
RESPOSTA 328 (EM)
Eventuais correções efetuadas nos moldes do item 36.4.3 da minuta de contrato, deverão ser suportadas pela Concessionária, pois os bens deverão ser entregues de
forma operacional ao poder concedente.

CONTRIBUIÇÃO 6
VIOLAÇÕES GRAVES DE CONTRATO E ATO ILICITO: No caso de violações graves e atos ilegais da SPV, seus acionistas não poderão contratar com a administração no
Brasil por um período de dois anos. Embora exista um direito de defesa, não é considerado suﬁciente e solicita-se que essa proibição não seja aplicada até que haja
uma ﬁrme convicção.
RESPOSTA 329 (EM)
Quaisquer penalidades observarão o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

CONTRIBUIÇÃO 7
EXPROPRIAÇÕES: Solicita-se à administração que estabeleça uma data para a disponibilidade dos a vos sujeitos à concessão e assuma total responsabilidade pelo
atraso na disponibilização.
RESPOSTA 330 (EM)
Os riscos decorrentes de eventuais atrasos estão contemplados no item 27.3.2 da minuta de contrato.

CONTRIBUIÇÃO 8
SOLIDARIDADE DOS SOCIOS NO CONSORCIO: A solidariedade na apresentação da oferta ou nas obrigações do contrato não é considerada conveniente, pois
envolveria a assunção de riscos, não compensando possíveis retornos, tornando a operação mais cara e complicando as aprovações necessárias para a execução das
transações.
RESPOSTA 331 (EM)
Enquanto não es ver completa a integralização, nos termos do item 41.2 do contrato, os acionistas da SPE são solidariamente responsáveis, independentemente da
proporção das ações subscritas por cada um, perante o PODER CONCEDENTE, por obrigações da CONCESSIONÁRIA, até o limite do valor da parcela faltante para
integralização do capital ﬁxado no item 41.2 inicialmente subscrito.

CONTRIBUIÇÃO 9
VALIDADE DOS CERTIFICADOS: Solicita-se à administração que permita que os cer ﬁcados u lizados para comprovar a solvência do projeto sejam considerados
válidos, mesmo quando decorridos 180 dias desde a sua emissão, uma vez que é di cil obter cer ﬁcações especíﬁcas, principalmente porque se passaram vários anos
desde o ﬁnal da execução do trabalho.
RESPOSTA 332 (EM)
Todas as cer dões exigidas no certame, serão consideradas válidas pelo período nelas especiﬁcado. Inexis ndo período de validade, serão consideradas válidas por
um período de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_sistem…

96/192

29/10/2020

SEI/GDF - 49637744 - Relatório

CONTRIBUIÇÃO 10
SOLVÊNCIA DO PLANO DE NEGÓCIOS: As especiﬁcações exigem que uma ins tuição ﬁnanceira ateste a viabilidade econômica do plano de negócios apresentado.
Seria aconselhável não apenas ser cer ﬁcado por uma ins tuição ﬁnanceira, mas também consultores ﬁnanceiros, pois às vezes é di cil conseguir que as ins tuições
colaborem com os licitantes.
RESPOSTA 333 (EM)
A exigência encontra-se conforme os padrões nacionais de licitação desse porte.

Nº: 14e
NOME DO INTERESSADO: Francisco Sant'Anna - AMAC - Park Way

CONTRIBUIÇÃO 1
Formulário de Contribuição (1) – Contribuição Eletriﬁcação Amac
Eletriﬁcação da rede Catenária
Gostaríamos de discordar da opção de eletriﬁcação aérea para o VLT, em especial na W.3. Além de contrariar o tombamento da cidade, que impede linhas aéreas de
cabos de qualquer natureza, essa opção irá conﬂitar com as árvores já existentes no canteiro central da Avenida W.3. Serão permanentes as ações de poda, isso se
não chegarem a conclusão de que o melhor seria re rar em deﬁni vo as árvores. O que pode sair barato agora, será mais caro no futuro.
Existem modernas opções, seja por meio de carros movidos a bateria, energia solar e a tradicional eletriﬁcação no solo
RESPOSTA 334 (EM)
A rede aérea de alimentação da tecnologia VLT evoluiu. Hoje é cons tuída somente de um ﬁo de contato tensionado, cujos impactos não são signiﬁca vos. A poda,
por sua vez, já é necessária independente da implantação do sistema de alimentação elétrica.
Foi analisada a alterna va de alimentação por baterias, que atende perfeitamente. Não foi adotada em função do maior custo de implantação, maior consumo de
energia e necessidade de toda uma logís ca (e custo correspondente) para descarte das baterias a cada 5 ou 10 anos, dependendo do fornecedor. Es ma-se que o
custo do sistema com baterias oneraria o projeto em cerca de R$ 240 milhões, apenas em sua Fase I.
Assim, o sistema VLT do Distrito Federal teve seu sistema de alimentação concebida através de rede aérea. Foi escolhida essa tecnologia por ser a mais barata de
implantar, ter menor consumo de energia durante toda a vida ú l do projeto, ser de fácil manutenção e ser uma tecnologia de domínio de todos os fornecedores de
sistemas ferroviários leves do Brasil e exterior. Ou seja, a recomendação técnica e econômica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por
rede aérea (catenária).
Quanto aos aspectos urbanís cos tal sistema opera em cidades históricas e preservadas como Roma (ao lado do Coliseu), Istambul, Casablanca, Barcelona, Munique,
Cracóvia, sem agressão ao sí o histórico em que se insere.
O projeto já foi apresentado ao IPHAN, mas ainda não houve um posicionamento conclusivo daquele órgão em relação a esse ponto especíﬁco.
Caso não haja aprovação pelos órgãos competentes será buscada alterna va, preferencialmente com uso de baterias, e o projeto será revisto.

CONTRIBUIÇÃO 2
Diretamente pelo e-mail
Analisando o i nerário do VLT no trecho Aeroporto Plano Piloto, gostaríamos de sugerir uma mudança de local da estação de integração BRT-Sul -VLT, prevista no
projeto para ocorrer nas proximidades do limite da poligonal do Jardim Zoológico.
O local escolhido no projeto é passível de ques onamento ambiental, ques onamentos esses que tem impedido o DER de concluir a nova faixa da EPAR e em pouco
contribuiria para atrair passageiros das cercanias, se limitando a uma estação de baldeação entre o BRT e o VLT.
Nossa sugestão visa propiciar um maior volume de passageiros e, ao mesmo tempo, trazer mais opção de transporte para quem mora no Park Way, notadamente na
Quadra 14 daquela RA.
Assim, sugerimos que tal estação de integração mude para as proximidades da Quadra 14 do Park Way, por onde também passa a via exclusiva do BRT. No local existe
uma vasta área verde dos dois lados da pista exclusiva, o que permite a execução dessa estação.
Entendemos que assim poderíamos beneﬁciar moradores e trabalhadores que moram ou que atuam na Quadra 14. Essas pessoas estão desprovidas de qualquer
estação do BRT, visto que entre a estação Floricultura, no Nucleo Bandeirante, e a SQS 214 Sul, já no Plano Piloto, não há uma única estação do BRT. São cerca de oito
quilômetros sem estação. A estação da quadra 14, antes do mergulho que a via expressa do BRT faz sob a Estrada Parque Dom Bosco, como sugerimos, diminuiria
esse desconforto. Além disso, uma estação no local onde sugerimos, poderia atender igualmente os proﬁssionais que se valem da estação de táxi do Aeroporto,
recém inaugurada. Para que vem do Gama, Santa Maria e mesmo do Park Way em direção ao Aeroporto, seria igualmente mais confortável a estação no local onde
propomos.
Para facilitar a compreensão, anexamos uma planta do local. No circulo verde está, aproximadamente, o local da estação de integração BRT-VLT conforme o projeto já
autorizado. E em vermelho o local que sugerimos sua construção. Essa estação, poderia, inclusive atender uma outra demanda dos moradores do Park Way e ser
dotada de lojas de conveniência e pequeno comércio.
O local que sugerimos, permite, inclusive um repensar do projeto urbanís co da área con gua, com a potencial criação de novos lotes.
CONTRIBUIÇÃO EM IMAGEM: 40-imagem.png
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Sem mais pelo momento, e no aguardo de uma reposta posi va dessa secretaria, subscrevemo-nos.
Atenciosamente
Francisco Sant'Anna
Pres. da Amac-Park Way
RESPOSTA 335 (EM)
A localização proposta está em uma APA - Riacho Fundo. Optou-se por evitar equipamentos urbanos de qualquer natureza. Quanto à via permanente, ressalta-se que
difere muito de uma rodovia, seja pela faixa de ocupação, ou mesmo pela implantação proposta em lastro de brita que permite a permeabilidade das águas de chuva.

CONTRIBUIÇÃO 3
Formulário de Contribuição (2): Estação de integração BRT Sul VLT
Analisando o i nerário do VLT no trecho Aeroporto Plano Piloto, gostaríamos de sugerir uma mudança de local da estação de integração BRT-Sul -VLT, prevista no
projeto para ocorrer nas proximidades do limite da poligonal do Jardim Zoológico.
O local escolhido no projeto é passível de ques onamento ambiental, ques onamentos esses que tem impedido o DER de concluir a nova faixa da EPAR e em pouco
contribuiria para atrair passageiros das cercanias, se limitando a uma estação de baldeação entre o BRT e o VLT.
Nossa sugestão visa propiciar um maior volume de passageiros e, ao mesmo tempo, trazer mais opção de transporte para quem mora no Park Way, notadamente na
Quadra 14 daquela RA.
Assim, sugerimos que tal estação de integração mude para as proximidades da Quadra 14 do Park Way, por onde também passa a via exclusiva do BRT. No local existe
uma vasta área verde dos dois lados da pista exclusiva, o que permite a execução dessa estação.
Entendemos que assim poderíamos beneﬁciar moradores e trabalhadores que moram ou que atuam na Quadra 14. Essas pessoas estão desprovidas de qualquer
estação do BRT, visto que entre a estação Floricultura, no Núcleo Bandeirante, e a SQS 214 Sul, já no Plano Piloto, não há uma única estação do BRT. São cerca de oito
quilômetros sem estação. A estação da quadra 14, antes do mergulho que a via expressa do BRT faz sob a Estrada Parque Dom Bosco, como sugerimos, diminuiria
esse desconforto. Além disso, uma estação no local onde sugerimos, poderia atender igualmente os proﬁssionais que se valem da estação de táxi do Aeroporto,
recém inaugurada. Para que vem do Gama, Santa Maria e mesmo do Park Way em direção ao Aeroporto, seria igualmente mais confortável a estação no local onde
propomos.
Para facilitar a compreensão, anexamos uma planta do local. No círculo verde está, aproximadamente, o local da estação de integração BRT-VLT conforme o projeto já
autorizado. E em vermelho o local que sugerimos sua construção. Essa estação, poderia, inclusive atender uma outra demanda dos moradores do Park Way e ser
dotada de lojas de conveniência e pequeno comércio.
O local que sugerimos, permite, inclusive um repensar do projeto urbanís co da área con gua, com a potencial criação de novos lotes.
CONTRIBUIÇÃO EM IMAGEM: imagem.png

RESPOSTA 336 (EM)
No caso da estação no Park Way, é possível, porém deverá estender a extensão da linha até o Aeroporto, implicando em mais quilometragem diária a ser percorrida e
com muito mais diﬁcculdade de integração com o BRT, pelo fato de se encontrar em "trincheira" nesse trecho. A integração na localização proposta se dá em nível,
entre o BRT e o VLT a distância é de uma plataforma de 4 metros, ou até na mesma plataforma de embarque, comum aos dois sistemas.

CONTRIBUIÇÃO 4
Formulário de Contribuição (3) – Integração metrô rodoviária interestadual
Analisando o i nerário do VLT no trecho Aeroporto Plano Piloto, gostaríamos de sugerir duas mudanças, sendo uma no faseamento e outra no trajeto nas imediações
do Terminal Asa Sul, bem como uma inversão de fase.
1) Tornando o trecho do Aeroporto Plano Piloto como primeira fase do projeto, além de se ter mais rapidamente um trecho em operação, permi ndo a avaliação
técnica e receita operacional mais rapidamente, resolveria também um grave problema de trânsito que se veriﬁca diariamente na EPAR.
2) Acreditamos que o trajeto da linha deveria atender a Rodoviária Interestadual, viabilizando a integração aeroporto – vlt- ônibus interestadual e metrô. Desta
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forma, o sistema poderia ser alimentado pela chegada de passageiros provenientes de municípios fora do Distrito Federal, inclusive no período fora do pico do
transporte dos usuários moradores no DF. Esse chamado desvio até a Rodoferroviária atenderia ainda o recém instalado Fórum do Distrito Federal e novas instalações
do Ministério Público, localizados nas imediações da rodoviária interestadual.
Essa alterna va, não impede a existência – já prevista - de outra parada no Terminal Sul do metrô.
RESPOSTA 337 (EM)
O trecho até o Aeroporto representa 15% da demanda total, além dessa parcela de usuários ter como predominância os des nos na W3. Ou seja, a ligação com o
Aeroporto depende da implantação prévia do VLT na W3 e da integração com BRT Sul e EPGU, segunda análise procedida em cima da matriz de Origem Des no do
PDTU.
A demanda de viagens interestaduais, e ainda mais entre os modos aeroviário e rodoviário, é pequena se comparada à demanda de viagens urbanas. A região do
SMAS já é atendida pelo metrô e será também servida pelo BRT Sul, em rede integrada ao VLT.

Nº: 15e
NOME DO INTERESSADO: Isaías

CONTRIBUIÇÃO
Bom dia!
Gostaria de saber se haverá mais audiências públicas para discu r o assunto VLT na Asa Sul e Asa Norte.
As cidades satélites precisam de melhor transporte público/ cole vo e não o plano piloto.
Obrigado!
Isaías
Asa sul.
RESPOSTA 338 (ES)
Não há a previsão de novas audiências públicas. Contudo, a SEMOB está a disposição dos órgãos de controle e da sociedade civil para apresentar o projeto quando
demandada.
De acordo com o estudo de demanda, grande parte dos potenciais usuários de VLT tem origem nas regiões administra vas, fora do Plano Piloto.

Nº: 16e
NOME DO CONTRIBUINTE: José Daldegan – Conselho Comunitário da Asa Sul – CCAS

CONTRIBUIÇÃO CCAS_1

CONTRIBUIÇÃO 1
Brasília, 14 de abril de 2020
À SEMOB - DF
Prezado Senhor Secretário Valter Casimiro,
É com sa sfação que encaminho-lhe, anexo, contribuição do Conselho Comunitário da Asa Sul - CCAS referente à concessão patrocinada do Sistema Integrado
VLT/W3.
Essa contribuição, produto de estudos e seminários deste Conselho junto a demais Conselhos do DF, à Universidade de Brasília e En dades da sociedade civil, ao
longo dos anos, detalha item referente ao VLT/W3 conforme proposta entregue ao então candidato ao GDF, Dr. Ibaneis Rocha, em setembro de 2018.
Colocando-me ao seu dispor, para detalhamento da presente contribuição, peço aceitar minha expressão de apreço e dis nta consideração
José Daldegan
Presidente do CCAS
Formulário de Contribuição:
A - Etapas do VLT:
Trecho I. Aeroporto – TAS – W3 Sul – Rodoviária – W3 Norte – TAN
Trecho II. TAS – L2 Sul – Rodoviária – L2 Norte – TAN
RESPOSTA 339 (EM)
O projeto do VLT ora em Consulta Pública limita-se ao transporte o Aeroporto até o TAN, passando pela via W3, com as 3 Fases apresentadas. Não está previsto o
traçado pela via L2, que deverá ser atendida por ônibus circulares.

CONTRIBUIÇÃO 2
B – Re rada dos Ônibus:
Os ônibus devem ser re rados da W3 e da L2, tanto para garan r a viabilidade econômica do VLT quanto para melhorar a mobilidade do Plano Piloto em termos
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ambientais e de segurança dos pedestres. Os ônibus circulariam, no Plano Piloto, apenas nos eixos L e W, no trajeto TAS – Rodoviária – TAN.
RESPOSTA 340 (EM)
No projeto está prevista a re rada quase integral dos ônibus da via W3. O Projeto não envolve a via L2. Foram man das e revistos i nerários de duas linhas circulares
de ônibus na W3. Essas linhas fazem percurso da W3 e ainda da Rodoviária do Plano Piloto e L2, conforme consta no Caderno 2 – Estudo de Demanda (item 5.2.1).

CONTRIBUIÇÃO 3
C – Canteiros Centrais
Os canteiros centrais da W3 e L3 não devem ser removidos e sim revigorados.
RESPOSTA 341 (EM)
Os canteiros centrais da via W3 serão man dos, com um projeto de revitalização conforme consta do Caderno 5 – Estações e Terminais.

CONTRIBUIÇÃO 4
D – Alimentação pelos Trilhos
O VLT deve ser alimentado pelos trilhos e não catenária ( a alimentação pelos trilhos é mais econômica a longo prazo não exigindo manutenção como a alimentação
elétrica por catenária, além de ser mais condizente com o urbanismo de Brasília).
RESPOSTA 342 (EM)
O terceiro trilho energizado, por questão de segurança, só pode ser u lizado em sistemas segregados (sem circulação de pedestres sobre a via), como é o caso do
metrô. Por outro lado, a Alimentação Pelo Solo (APS) é uma tecnologia que foi descartada por conta dos frequentes alagamentos que ocorrem na W3.
O sistema VLT do Distrito Federal teve seu sistema de alimentação concebida através de rede aérea. Foi escolhida essa tecnologia por ser a mais barata de implantar,
ter menor consumo de energia durante toda a vida ú l do projeto, ser de fácil manutenção e ser uma tecnologia de domínio de todos os fornecedores de sistemas
ferroviários leves do Brasil e exterior. Ou seja, a recomendação técnica e econômica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por rede aérea
(catenária).
Quanto aos aspectos urbanís cos tal sistema opera em cidades históricas e preservadas como Roma (ao lado do Coliseu), Istambul, Casablanca, Barcelona, Munique,
Cracóvia, sem agressão ao sí o histórico em que se insere.
O projeto já foi apresentado ao IPHAN, mas ainda não houve um posicionamento conclusivo daquele órgão em relação a esse ponto especíﬁco.

CONTRIBUIÇÃO CCAS_2

CONTRIBUIÇÃO 5
Brasília, 21 de abril de 2020
À SEMOB - DF
Prezado Senhor Secretário de Estado Valter Casimiro Silveira,
É com sa sfação que venho encaminhar-lhe, a seguir, contribuição do Conselho Comunitário da Asa Sul - CCAS referente à concessão patrocinada do Sistema
Integrado VLT/W3.
Essa contribuição, produto de estudos e seminários deste Conselho junto a demais Conselhos Comunitários do DF, projetos interdisciplinares da Universidade de
Brasília e En dades da Sociedade Civil, ao longo dos anos, detalha item referente ao VLT/W3, conforme proposta entregue ao então candidato ao GDF, Dr. Ibaneis
Rocha, em setembro de 2018.
Ao mesmo tempo, Senhor Secretário, a comunidade espera que esse modal inovador agregue reestruturação eﬁciente, sustentável do transporte público, como
sonharam os fundadores de Brasília, Capital da Esperança, criada à luz de irradiar o novo para o Brasil!
Ou seja, assegurar, ﬁnalmente, legado de transporte público eﬁciente, confortável, integrado, energia limpa, pontual e seguro para atender necessidade crucial
de cidade atra va, compe va, sustentável, inteligente e inclusiva.
Isso, após décadas de transporte segregador, ineﬁciente e que não favoreceu migração do carro para o transporte cole vo.
Colocando-me ao seu dispor, para detalhamento da presente contribuição, peço aceitar minha expressão de apreço e dis nta consideração
José Daldegan
Presidente do CCAS
Documento: CCAS_2PROPOSTA DO CCAS AO VLT 21abr20
Brasília, Abril de 2020
Veículo Leve sobre Trilhos – VLT
Contribuição do Conselho Comunitário da Asa Sul - CCAS
A- ETAPAS
O VLT, no DF, deveria ter, de início, 3 etapas:
Trecho 1
Aeroporto - TAS - W3 Sul - Estação Central - W3 Norte – TAN
Trecho 2
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Rodoferroviária – Eixo Monumental - Estação Central – Esplanada
Trecho 3
TAS - L2 Sul - Estação Central - L2 Norte – TAN
Trajetos sempre com integração na Estação Central, no Marco Zero, garantem maior adesão de passageiros, contribuindo para a viabilidade econômica do VLT.
RESPOSTA 343 (EM)
O projeto do VLT ora em Consulta Pública limita-se ao transporte o Aeroporto até o TAN, passando pela via W3, com as 3 Fases apresentadas. Não está previsto o
traçado pela via L2, que deverá ser atendida por ônibus circulares e nem pelo Eixo Monumental, o que poderá ser objeto de futuro projeto.

CONTRIBUIÇÃO 6
B- ALIMENTAÇÃO
O VLT deve ser alimentado pelos trilhos ou por placas fotovoltaicas associadas a baterias, e não por catenária. Observar que a alimentação por catenária é mais cara a
médio prazo, exigindo constantes manutenções, além de ser menos condizente com o Urbanismo de Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade.
RESPOSTA 344 (EM)
O terceiro trilho energizado, por questão de segurança, só pode ser u lizado em sistemas segregados (sem circulação de pedestres sobre a via), como é o caso do
metrô. Por outro lado, a Alimentação Pelo Solo (APS) é uma tecnologia que foi descartada por conta dos frequentes alagamentos que ocorrem na W3.
O sistema VLT do Distrito Federal teve seu sistema de alimentação concebida através de rede aérea. Foi escolhida essa tecnologia por ser a mais barata de implantar,
ter menor consumo de energia durante toda a vida ú l do projeto, ser de fácil manutenção e ser uma tecnologia de domínio de todos os fornecedores de sistemas
ferroviários leves do Brasil e exterior. Ou seja, a recomendação técnica e econômica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por rede aérea
(catenária).
Quanto aos aspectos urbanís cos tal sistema opera em cidades históricas e preservadas como Roma (ao lado do Coliseu), Istambul, Casablanca, Barcelona, Munique,
Cracóvia, sem agressão ao sí o histórico em que se insere.
O projeto já foi apresentado ao IPHAN, mas ainda não houve um posicionamento conclusivo daquele órgão em relação a esse ponto especíﬁco.

CONTRIBUIÇÃO 7
C- CANTEIROS CENTRAIS
Em complemento a novo paisagismo, os canteiros centrais da W3 e da L2 e sua arborização devem ser man dos e revitalizados.
Os ônibus devem ser re rados completamente da W3 e da L2, tanto para garan r a viabilidade econômica do VLT, quanto para qualiﬁcar a mobilidade do Plano Piloto
em termos ambientais e de segurança dos pedestres.
RESPOSTA 345 (EM)
Os canteiros centrais da via W3 serão man dos, com um projeto de revitalização conforme consta do Caderno 5 – Estações e Terminais.
No projeto está prevista a re rada quase integral dos ônibus da via W3. O Projeto não envolve a via L2. Foram man das e revistos i nerários de duas linhas circulares
de ônibus na W3. Essas linhas fazem percurso da W3 e ainda da Rodoviária do Plano Piloto e L2, conforme consta no Caderno 2 – Estudo de Demanda (item 5.2.1).

CONTRIBUIÇÃO 8
D- INTEGRAÇÃO do VLT aos demais modais
Integração da Linha 1 do VLT nos Terminais de Integração TAN/TAS/TPW com TODOS ônibus oriundos das áreas sul e norte do DF e da Região Metropolitana.
Igualmente, integração com automóveis e micromobilidade
Integração da futura Linha 2 do VLT com ônibus e outros modais no Terminal de Integração na Rodoferroviária/TRF
Integração das Linhas 1 e 2 do VLT com as linhas de Micro-ônibus elétricos circulares e de vizinhança do Plano Piloto na Estação Central, bem como com a
micromobilidade - como bicicletas, pa netes, táxi bike/tuk-tuk - para o úl mo km
Observação:
- Estação Central, coração de Brasília, no Marco Zero, local de passagem dos micro-ônibus elétricos, não mais de estacionamento/garagem
- No Plano Piloto, apenas micro-ônibus elétricos de vizinhança, cruzando ortogonalmente as vias W3, Eixo W, Eixo L e L2, ligando as quadras 900 às quadras 600, bem
como micro-ônibus elétricos circulares na área central e nos eixos L e W não atendidos pelo VLT
- Estacionamentos, próximos aos Terminais, com cobertura de painéis fotovoltaicos e pontos de recarga de baterias
- Para atrair mais usuários, disponibilização de vagão (por ex. a cada meia hora) para embarque de meios de transporte compar lhados, como bicicletas e pa netes
RESPOSTA 346 (EM)
O projeto atende a todos os requisitos de integração preconizados no PDTU. Foi concebido como parte de uma rede. Prevê integração com o sistema de bicicletas e
pa netes, e privilegia o uso do transporte cole vo e das possibilidades de deslocamento a pé. A integração com o sistema metropolitano de ônibus será pensada pelo
operador do sistema de maneira a o mizar o transporte cole vo do DF como um todo.

CONTRIBUIÇÃO 9
E- VELOCIDADE
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Velocidade máxima a 50 km/h, na W3, L2 e Eixo Monumental, no escopo dos conceitos de direito à cidade, cidade para pessoas
RESPOSTA 347 (OU)
Os limites de velocidade nas vias de Brasília serão deﬁnidos pelos órgãos de trânsito. No projeto do VLT todo um sistema de calçadas no Plano Piloto, além da
re ﬁcação, acessibilidade e iluminação nas passagens de pedestres, respeitando os conceitos da cidade para as pessoas.

CONTRIBUIÇÃO 10
F- HORÁRIO DE PICO
Composições com mais vagões nos horários de pico
RESPOSTA 348 (EM)
O número de composições será baseado em estudos e avaliações, incluindo ﬂuxos e horários de pico. A frequência no horário de pico será maior.

CONTRIBUIÇÃO 11
G. HORÁRIO ACESSÍVEL
Em acordo com os requisitos de eﬁciência e pontualidade e graças ao potencial da
Cidade Inteligente, horários de passagem do modal devem ser acessíveis, transparentes, via Internet, nos disposi vos digitais, como o celular dos usuários
RESPOSTA 349 (EM)
Todas as informações importantes para os usuários serão disponibilizadas de forma amigável.

CONTRIBUIÇÃO 12
H. SEGURANÇA
Fundamental câmeras de vídeo nos vagões, conectadas ao Controle Central da
Autoridade Organizadora do Sistema de Transporte Público Cole vo/STPC do Distrito Federal
RESPOSTA 350 (EM)
São previstas câmeras no interior dos veículos, ﬁcando as imagens gravadas caso alguma ocorrência precise ser veriﬁcada.

CONTRIBUIÇÃO 13
I. CONFORTO, HIGIENE
Clima zação, higiene e limpeza no interior dos vagões
RESPOSTA 351 (EM)
O projeto prevê parâmetros de desempenho a serem cumpridos pela futura concessionária para esses quesitos.

Nº: 17e
NOME DOS INTERESSADOS: Laís Martins Silva e Rogério Antônio da Silva

CONTRIBUIÇÃO 1
Formulário de Contribuição - Formulário-de-Contribuição RAS
Cadernos 1 e 5
1. Caderno 1 item 6.2.2: “uso da faixa da esquerda para a implantação das linhas férreas do VLT nos dois sen dos, preservando o canteiro
central”. Discordamos desta alterna va. O VLT deveria ser implantado no canteiro central da W3, onde há espaço suﬁciente para as pistas e
paradas, sem u lizar as faixas existentes, vide desenho abaixo. Os trechos sem parada seriam gramados, ajudando a drenagem, mais barato que a ´rambla´, mais
bonito, uma solução urbanís ca mais agradável e funcional.
Mais funcional porque as pessoas não vão caminhar nem ﬁcar na ‘rambla”, vão preferir caminhar em outro local, por ser mais seguro e agradável, por exemplo nos
passeios na W2, na W4 e principalmente nas calcadas da própria W3. As paradas atrapalham a caminhada e ninguém vai querer caminhar no meio dos trens. Melhor
que este espaço ﬁque nas laterais, como pista para carros, ciclovia ou calçadas.
Mais seguro, porque as pessoas não ﬁcariam ou caminhando na faixa entre os trens, evitando acidentes, atropelamento.
Mais rápido, porque toda a construção seria feita sem interferir signiﬁca vamente no trânsito pela W3.
Mais barato, porque facilita a construção e o prazo de entrega.
Além disso não compromete o trânsito dos veículos, que será seriamente comprome do pela redução de uma pista, pela manutenção de
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ônibus e re rada dos retornos. Esta faixa vai fazer muita falta no futuro.
As árvores no canteiro central são velhas, causam muito problemas e podem atrapalhar a catenária dos trens. Este espaço, mais estreito, poderia ser gramado, com
arbustos, daria uma beleza muito grande e ajudaria na drenagem da W3.
A tal ‘rambla’ só vai gastar dinheiro e não vai servir para nada.

RESPOSTA 352 (EM)
O projeto foi apresentado em nível de anteprojeto, com propostas que devem ser discu das face à melhor operação possível. A concepção adotada defende o uso
priorizado e o mizado do transporte cole vo; a modernização e embelezamento da cidade e a revitalização comercial, social e urbanís ca da Avenida W3. A
preservação do canteiro central resulta na não necessidade de supressão vegetal (árvores existentes) e foi considerado um ponto favorável nas discussões já
realizadas com IBRAM e IPHAN.

CONTRIBUIÇÃO 2
2. Caderno 1 Figura 6.2.3.1: mostra que alguns ônibus con nuariam em operação na W3. Discordamos. Todos os ônibus devem ser re rados da W3 e aumentar a
frequência de trens na W3 para atender a demanda. Caso seja realmente imprescindível manter alguns ônibus na W3, que estes ônibus circulem pela mesma pista do
VLT, barateando o projeto (não precisa de manter paradas de ônibus), simpliﬁcando o trânsito e facilitando para os usuários, que poderiam embarcar no que chegasse
primeiro, VLT ou ônibus.
Alterna vamente, caso seja realmente imprescindível manter os ônibus na W3, que estes ônibus circulem pela mesma pista do VLT, barateando o projeto,
simpliﬁcando o trânsito e facilitando para os usuários, que poderiam embarcar no que chegasse primeiro, VLT ou ônibus.
RESPOSTA 353 (EM)
O projeto foi apresentado em nível de anteprojeto, com propostas que devem ser discu das face à melhor operação possível. O sistema é projetado para que seja
totalmente adaptável e modernizável no futuro. Os requisitos de operação diferem bastante em relação ao ônibus e ao VLT, inclusive em termos de paradas e
plataformas, sistemas de abertura de portas e outros, o que impede o uso concomitante dos dois sistemas na mesma pista.
As linhas circulares de ônibus remanescentes na W3 visam atender a movimentos "transversais", entre a W3 e L2, por exemplo. Não têm o mesmo i nerário do VLT.

CONTRIBUIÇÃO 3
3. A eliminação dos retornos na W3 vai causar muita diﬁculdade e confusão. Ao contrário do que foi dito na audiência, existe sim retornos na W3 Sul também. Devese procurar minimizar os problemas realizando pequenas obras para permi r quem cruza a W3 Sul entrar à esquerda, como já é feito na W3 Norte, a ampliação das
pistas nos cruzamentos e a eliminação das paradas do ônibus. Outra melhoria imprescindível será alargar e ordenar as pistas que cruzam a W3 para facilitar o retorno
através delas, pois quem es ver de carro na W3 no sen do para o Sul e desejar ir para as quadras 300 terá de entrar à direita, retornar e depois cruzar a W3. Assim o
trânsito vai piorar nestas pistas que cruzam a W3. Idem para quem es ver na W3 sen do norte e desejar ir para as quadras 700.
RESPOSTA 354 (EM)
O projeto foi apresentado em nível de anteprojeto, com propostas que devem ser discu das face à melhor operação possível. Em termos de operação, não é viável
que um sistema de VLT opere com várias paradas, o que comprometeria inclusive a eﬁciência do meio de transporte como um todo. O projeto prevê a readequação
do trânsito através de retornos no quarteirão, assim como ocorre em outras cidades no mundo. O trânsito será readequado, com conversões nas entre quadras.
Serão man das, e propostas, novas interseções transversais à W3, dentro de um plano de circulação de tráfego. A W3, no início, operava somente com retornos,
depois com semáforos, ou seja, vem evoluindo na sua circulação desde a década de 60/70.
Importante destacar que a polí ca setorial, tanto em nível federal, como do DF, é a prioridade ao transporte público. Eventuais prejuízos ao transporte individual
serão supridos pelos bene cios à comunidade pela melhoria do transporte público.

CONTRIBUIÇÃO 4
4. Em algumas paradas deverão ser construídas passagens subterrâneas, nos locais com alto ﬂuxo de passageiros (próximo a shoppings: SCS, SCN; próximos a
integração: TAS, TAN) e hospitais (mobilidade: Sarah, SHS, SHN). Assim o impacto no trânsito seria menor e também menor risco de atropelamento. Nestas estações
deverá ser aumentada a área coberta nos pontos para abrigo dos usuários. Por exemplo, caderno 5 folha 41: chega muita gente no TAN, não tem como atravessar a
rua, nem onde ﬁcar abrigado da chuva enquanto espera o trem.
RESPOSTA 355 (EM)
O projeto foi apresentado em nível de anteprojeto, com alterna vas que devem ser discu das face à melhor implantação possível. A proposta espera que os
moradores possam usufruir de uma cidade viva, atra va para caminhadas e segura. Neste sen do, são propostos alguns elementos urbanos que incen vam o
deslocamento através do transporte cole vo e a pé. Passagens subterrâneas, além de caras, são de di cil manutenção e não promovem boa interação com o entorno
urbano. As estações foram propostas de maneira a operarem com máxima eﬁciência e interferirem o mínimo possível na paisagem urbana. Não serão previstas
passagens subterrâneas na W3, mas sim travessias de pedestres com botoeiras.
O ﬂuxo de pedestres terá prioridade ao de automóveis e inclusive em relação ao do VLT. O pedestre não será punido com passagens desconfortáveis.
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CONTRIBUIÇÃO 5
5. Sugerimos não cercar as paradas, nem colocar catracas. Basta ter bilhetagem eletrônica dentro dos trens ou em totens nas paradas. O ambiente ﬁca mais libre,
aberto e também ﬁca mais barato, por não ter que gastar com construção e manutenção de cercas. Seriam man das apenas nas laterais, nas paradas, por segurança.
RESPOSTA 356 (EM)
Foi proposto o fechamento da área da estação por uma questão de redução da evasão tarifária. Exemplos em outras cidades, no Brasil e no mundo, mostram que o
uso apenas do anulador de bilhetes pode levar a um número excessivo de passageiros que não pagam. Essa discussão, consequentemente passa pela alocação desse
risco para o PODER CONCEDENTE no caso de poderia desequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do projeto.
Quanto aos aspectos urbanís cos, estes estão sendo discu dos com os órgãos competentes e espera-se ter um parecer conclusivo antes da licitação do
empreendimento.
CONTRIBUIÇÃO 6
6. O ﬂuxo de ônibus na estação Monumental irá complicar severamente o trânsito na região. Enquanto não for construído o metro ou VLT Esplanada – Rodoviária –
Buri s, não tem a vantagem esperada. Ao invés dos ônibus pararem nesta estação, poderiam ir para a Rodoviária e de lá por ônibus circular para as primeiras paradas
da W3 Norte e Sul. Para manter a estação Monumental, teria de ser feita estação subterrânea, que futuramente seria usada pela linha metro ou /VLT Esplanada –
Rodoviária – Buri s, mas enquanto esta não es ver pronta seriam feitas rampas de acesso aos ônibus a par r das alças de acesso próximas à fonte luminosa, e
passariam por baixo da W3.
RESPOSTA 357 (EM)
A linha de VLT mencionada, passando pelo Eixo Monumental está prevista no PDTU e poderá ser objeto de futuros projetos.
Previamente ao início das obras, na Etapa Preliminar, deﬁnida no contrato, está prevista uma microssimulação para avaliar a circulação de veículos e pedestres em
todo o trajeto do VLT, incluindo as imediações da Estação EMO. No caso de necessidade, ajustes no projeto poderão ser efetuados se forem detectados pontos
problemá cos.

Nº: 18e
NOME DO INTERESSADO: Lamarck Sobreira – CRRC

CONTRIBUIÇÃO
Formulário de Contribuição: VLT Brasilia
A especiﬁcação técnica está extremamente detalhada, não permi ndo assim uma melhor concorrência entre os fabricantes do material rodante.
Visto que a via ainda não existe, sugerimos não colocar tanta informação detalhada e dar mais liberdade para o consórcio e o fabricante do VLT, baseado em 3 razões
principais:
1 – Conseguir receber a maior quan dade possível de fabricantes do VLT
2 – É um projeto que será feito desde o início, do zero, então é melhor dar liberdade ao consórcio para decidir a melhor solução.
3 – Essa especiﬁcação técnica detalhada como está, bloqueará diversos possível fabricantes do VLT e aumentará o budget do projeto dado que não haverá uma
compe vidade justa.
Concordamos que algumas informações básicas são importantes serem fornecidas, como quan dade de passageiros no horário de pico. Informações gerais de via
relacionadas ao VLT e não detalhamento do material rodante. Dando assim uma melhor chance de maior concorrência e consequentemente menor preço ao projeto.
RESPOSTA 358 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

Nº: 19e
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcos Mandarim de Sousa – Mobilize Brasil

CONTRIBUIÇÃO
Formulário de Contribuição:
Caderno 14
Considerando os problemas que estão sendo enfrentados por operadores e passageiros de transportes públicos em função da crise do coronavírus, sugiro algumas
mudanças para garan r a necessária proﬁlaxia nos trens e estações.
Creio que as lições podem ser úteis para evitar outras crises de saúde no futuro
- Operação com limpeza e desinfecção permanente de trens e estações, talvez a cada viagem;
- Sistema de ven lação aprimorado, de forma a evitar contaminações;
- Redução de pontos de comércio que promovam a reunião de pessoas;
- Cestos de lixo e demais instalações sanitárias adequadas a reduzir contaminações;
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- Proteção e acompanhamento permanente de funcionários que trabalhem em contato com o público.
Creio que especialistas em saúde pública poderão detalhar e sugerir outras providências.
Obrigado
RESPOSTA 359 (AJ)
Será incluído na Cláusula 21 – Das Obrigações da Concessionária – item rela vo à exigência de que, na prestação do serviço público de transporte de passageiros,
sejam atendidas as recomendações das autoridades sanitárias para garan r as condições adequadas de higiene e salubridade.

Nº: 20e
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Rosa Ravelli Abreu – Conselho Comunitário Asa Sul - CCAS e Conselho Comunitário Asa Norte CCAN_1

CONTRIBUIÇÃO 1
Brasília, 30 de abril de 2020
À SEMOB - DF
Prezado Senhor Secretário de Estado
Valter Casimiro Silveira,
É com sa sfação que venho encaminhar-lhe, a seguir, complemento à contribuição dos Conselhos Comunitários da Asa Sul e da Asa Norte - CCAS/CCAN referente à
concessão patrocinada do Sistema Integrado VLT/W3.
Esse breve texto, produto de estudos e seminários do CCAS e do CCAN, junto a demais Conselhos Comunitários do DF, projetos interdisciplinares da Universidade de
Brasília e En dades da Sociedade Civil, ao longo dos anos, acentua propostas já entregues, ao então candidato ao Governo do Distrito Federal, Dr. Ibaneis Rocha, em
setembro de 2018.
Outrossim, Senhor Secretário, a comunidade espera que esse importante modal inovador agregue reestruturação eﬁciente, sustentável do transporte público, como
sonharam os fundadores de Brasília, Capital da Esperança, criada à luz de irradiar o novo para o Brasil!
Ou seja, assegurar, ﬁnalmente, legado de transporte público eﬁciente, confortável, integrado, energia limpa, pontual e seguro para atender necessidade crucial
de cidade atra va, compe va, sustentável, inteligente e inclusiva.
Isso, após décadas de transporte segregador, ineﬁciente e que não favoreceu migração do carro para o transporte cole vo.
Nesse sen do, o CCAN e o CCAS, colocam-se ao seu dispor, para detalhamento da presente contribuição.
Atenciosamente,
Maria Rosa Ravelli Abreu
Diretora de Transporte Público do CCAS
Formulário de Contribuição: Complemento Contribuição CCAS CCAN ao VLT
Distrito federal/Brasília Metropolitana - 2020
Perspec vas Sustentáveis na Mobilidade Urbana
- elementos preliminares para discussão e aprimoramento (*)
Vivemos etapa histórica de fortes mudanças e desaﬁos na esfera tecnológica, ambiental, social, na saúde e na natureza das cidades, ou seja:
aumento da população urbana – Brasil com mais de 85% da população nas cidades
necessidade de transporte eﬁciente para cidade atra va, cria va, inclusiva, compe

va e próspera

excesso de uso de combus veis fósseis com riscos para a saúde e o planeta
crescente eletriﬁcação e automação no transporte
importância da par cipação social: lei da transparência/LAI
LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
Nesse sen do, seguem, para discussão, a par r do estudo de boas prá cas mundiais, elementos iniciais para reestruturação da mobilidade urbana em Brasília e em
sua Região Metropolitana. Isso, graças a vinda auspiciosa do VLT, modal sustentável, protetor de Brasília Patrimônio da Humanidade e sem catenárias, na medida em
que promove migração do carro para o cole vo.
Brasília: integração intermodal com inovação sustentável para transporte público eﬁciente
- VLT/Veículo leve sobre trilhos
- TAN/Terminal de Integração Asa Norte
- TAS/ Terminal de Integração Asa Sul
- TRF/Terminal de Integração Rodoferroviária
- TPW/Terminal de Integração Parkway
- PMZ/Plataforma Central no Marco Zero, coração de Brasília
Tópicos iniciais:
VLT no TAN: inovadora Estação de Atração de Serviços
Pier na integração do TAN com o Lago Paranoá/Córrego Bananal
Estação do Metrô da Asa Norte no TAN
Ampliação das estações de super cie para mais vagões nos trens da linha atual do Metrô-DF
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_siste…
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Estação de Atração de Cultura, Turismo e Serviços na PMZ - Plataforma Central, Marco Zero
Micro-ônibus, mini-ônibus elétricos e micromobilidade na alimentação do sistema sustentável intermodal
Requaliﬁcação verde, transporte sustentável nos demais Núcleos Urbanos do Distrito Federal e Região Metropolitana
Mobilidade Sustentável na Grande Brasília
- Elementos preliminares para discussão
1. VLT no TAN: inovadora e sustentável Estação de Atração de Serviços
O programa Brasília Integrada previu quatro grandes terminais (TAN, TAS, TPW, TRF), nas entradas de Brasília, com vistas a permi r integração intermodal, aliviar
conges onamento na área central do DF e, ao mesmo tempo, assegurar proteção de Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade.
A seguir, à luz dos conceitos atuais das grandes estações e terminais com atração de serviços, serão abordados aspectos para sustentabilidade do TAN, terminal, hoje,
em precárias condições.
O TAN, assim como os demais terminais de integração próximos ao Plano Piloto, tem função de facilitar distribuição eﬁciente e confortável dos passageiros para os
diferentes eixos e vias do Plano Piloto, graças a intermodalidade.
Esse terminal deve promover integração dos ônibus, automóveis, do futuro Trem Intercidades oriundos da região Norte do DF, bem como dos veículos procedentes do
Lago Norte, Varjão e demais localidades lindeiras com os modais que circulam no Plano Piloto e adjacências: micro-ônibus elétricos (automá cos no futuro) circulares
e de vizinhança, bicicletas e sobretudo com o metrô e o VLT circular da W3-L2-Aeroporto.
Nesse contexto, de facilitar a locomoção das pessoas com segurança e conforto, é importante agregar valor ao terminal, com inclusão de ediﬁcações para atração de
empreendimentos VERDES, sustentáveis.
Isso, para oferta de serviços e pequenos comércios ecológicos, espaços de coworking, acesso à cultura, lazer, serviços públicos e privados de forma a atender
tendência cidadã pela inovação verde e sustentável. Os grandes Terminais e Estações de Atração de Serviços, além de conveniência e conforto aos usuários,
contribuem para ﬁnanciamento de novas linhas de trilhos (geração de receita).

RESPOSTA 360 (EM)
O TAN terá papel importan ssimo na distribuição de passageiros dentro do Plano Piloto. A SEMOB está elaborando o projeto do Terminal, de modo a compa bilizá-lo
com o projeto do VLT, garan r a integração com os demais modos de transporte e condições adequadas de acessibilidade.
Com relação às áreas adjacentes o projeto do VLT apresenta proposta de alteração do uso e exploração comercial que estão sendo discu das com a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.

CONTRIBUIÇÃO 2
2. Pier na integração do TAN com o Lago Paranoá/Córrego Bananal
Graças a proximidade do TAN com a orla do lago Paranoá e do Córrego Bananal, sugere-se estudar possibilidade de acesso às margens ribeirinhas para usufruto
equilibrado dos bene cios de saudável lazer ecológico, contempla vo.
Boas prá cas mundiais de estações próximas a rios e lagos favorecem acesso a bucólica paisagem, via trilhas que levam a píer e a paisagismo harmonioso. Como
exemplo examinar a beleza do projeto do renomado arquiteto Norman Foster para a estação Canary Wharf, às margens do rio Tamisa.(1)
RESPOSTA 361 (OU)
A implantação de um píer é uma ó ma ideia, mas foge ao escopo do projeto concebido para o VLT na W3. Poderá ser aproveitada em outras ações da SEMOB ou do
Governo do Distrito Federal.

CONTRIBUIÇÃO 3
3. Estação do Metrô da Asa Norte no TAN
A construção desta estação deve ter prioridade em relação às demais intermediárias da Asa Norte (salvo a do HRAN), tendo em vista sua importância na integração
com os modais vindos da região norte para aliviar o excesso de trânsito na área central de Brasília.
Vale lembrar que, na Asa Sul, o metrô inaugurou, primeiramente, as estações Águas Claras e TAS em 1998. A seguir, o túnel foi construído em direção ao Marco Zero.
As estações Central e Galeria só foram inauguradas em 2001. As estações intermediárias estão sendo concluídas aos poucos.
RESPOSTA 362 (OU)
A expansão do metrô para Asa Norte consta das ações da SEMOB referentes ao planejamento dos sistemas de transporte, mas não faz parte do escopo deste projeto.
Sua viabilização depende da disponibilidade de recursos ﬁnanceiros. Por outro lado, o projeto do TAN, em desenvolvimento pela SEMOB deverá ser compa vel com
futura integração com o metrô.

CONTRIBUIÇÃO 4
4. Ampliação das estações de super cie para mais vagões nos trens na linha atual do Metrô do DF
O metrô do DF, com 42 km em forma de Y, teve seu edital lançado em 1991 e, nestas três décadas, a despeito da duplicação populacional do DF, permanece com a
mesma capacidade, como única oferta de transporte de massa sustentável na capital federal.
Proposta para ampliar a capacidade da atual linha do Metrô-DF, a baixo custo, prazo rápido, com conforto e segurança para beneﬁciar mais passageiros:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_siste…
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O Metrô-DF tem na super cie 16 de suas 24 estações. As plataformas das estações de super cie podem ser prolongadas, rapidamente e a baixo custo, para receber
trens com até 8 vagões.
Das 8 estações subterrâneas no Plano Piloto, apenas a Estação Central necessita ter sua plataforma ampliada para receber os trens com até 8 vagões.
Nas linhas de metrô de grandes cidades mundiais que atendem localidades mais distantes da região central, o sistema oferece trens com viagens paradoras e
expressas.
No caso do DF, o trem com 6 a 8 vagões atenderá todas estações de super cie e a par r da Estação Asa Sul seguirá direto até a Estação Central.
As demais estações subterrâneas, sem prolongamento na plataforma, con nuarão a ser atendidas por trens com 4 vagões, durante certo tempo.
Ou seja:
- trem parador com quatro vagões con nuará a atender todas 24 estações
- trem com seis a oito vagões atenderá todas estações de super cie com plataforma ampliada e a estação Central.
Em adição, atrair mais passageiros depende de modernização do sistema técnico de Controle para frequência amiúde, clima zação para conforto, sistema de vídeocâmera conectada a gestor central para segurança.
RESPOSTA 363 (OU)
A concessão dos serviços de transporte metroviário está sendo estudada pela SEMOB no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse 03/2019 e não faz
parte do escopo deste projeto. Assim como para o VLT, sugestões podem ser apresentadas no âmbito da respec va Consulta Pública.

CONTRIBUIÇÃO 5
5. Estação do Metrô-DF na Plataforma Central, Marco Zero
A Estação do Metrô, na Plataforma Central, merece estudo para possibilidade de novas galerias subterrâneas, unindo-a diretamente aos setores de diversão sul e
norte, ao teatro, museu e biblioteca. Ou seja, são valiosos espaços centrais subterrâneos que podem ser ladeados por comércio, serviços diversos públicos e privados,
restaurantes, cafés, incen vando o turismo e com geração de receita.
Com as exigências da população por cidades saudáveis, atra vas para as pessoas, é crescente a revitalização sustentável destes preciosos equipamentos,
principalmente nas áreas centrais. Exemplo recente, o projeto do arquiteto Richard Rogers para requaliﬁcação verde e peatonal do quarteirão em torno da estação
Montparnasse, em Paris (2).
A Plataforma Central passará de degradante cartão postal com depósito de ônibus e carros no coração da capital da República para espaço de convivência
democrá ca.
Além de contribuir na humanização dos setores lindeiros, será estratégica praça de cultura, exposições, concertos, lazer, espaço de gastronomia, serviços públicos,
confraternização de turistas e moradores do DF e Entorno.
Isso, a par r da correta integração intermodal, no TAS e no TAN, das linhas de ônibus das regiões sul e norte do DF, do metrô, do VLT com as linhas de micro-ônibus
elétricos circulares e de vizinhança do Plano Piloto e adjacências.
Essa revitalização garan rá, enﬁm, mobilidade eﬁciente no Plano Piloto com distribuição conveniente e competente dos passageiros para as diferentes vias e eixos do
Plano Piloto.
E Brasília Patrimônio, verá nascer, na Plataforma Central, com jardins e fontes, sua prevista Casa de Chá, com olhar para o nascer da lua além da Esplanada e para o
pôr de sol nos altos da Torre de TV.
RESPOSTA 364 (OU)
A concessão dos serviços de transporte metroviário está sendo estudada pela SEMOB no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse 03/2019 e não faz
parte do escopo deste projeto. Assim como para o VLT, sugestões podem ser apresentadas no âmbito da respec va Consulta Pública.

CONTRIBUIÇÃO 6
6. Micro-ônibus, mini-ônibus elétricos e micromobilidade na alimentação do sistema sustentável intermodal
No sistema intermodal sustentável tem papel fundamental rede de micro-ônibus e
mini-ônibus, em transição para elétricos, integrados aos modais dos eixos estruturantes de alta capacidade: transporte de vizinhança e circulares nas áreas centrais,
complementado por micromobilidade, como bicicletas, pa netes e calçadas com acessibilidade.
A rede de micro-ônibus circulares, por unidade de vizinhança, transversal às Asas, LW, alimenta as estações do VLT e do metrô.
RESPOSTA 365 (ES)
O projeto do VLT foi concebido de forma a atender o conceito proposto. Nele foi prevista a implantação de ciclovias/calçadas ligando as Quadras 600 e as Quadras
900, de forma a es mular os deslocamentos a pé e de bicicleta. Para os deslocamentos Leste-Oeste dentro do Plano Piloto foram propostas linhas circulares com
veículos de menor capacidade e menor impacto ambiental, conforme foi apresentado no Caderno 2 – Estudos de Demanda.

CONTRIBUIÇÃO 7
7. Requaliﬁcação verde, transporte sustentável nos demais núcleos urbanos do Distrito Federal e Região Metropolitana
A reestruturação sustentável da mobilidade na área central de Distrito Federal, tem como missão garan r eﬁciência e saúde a todos – moradores e os cerca de um
milhão de pessoas que chegam, diariamente, ao Plano Piloto de todo território do DF e região. Visa, ao mesmo tempo, proteger Brasília Patrimônio Cultural da
Humanidade,
Esse esforço inicial, deve, em momento seguinte, após readequações, beneﬁciar todas unidades administra vas do Distrito Federal.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_siste…
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Neste ponto, importa observar que o resultado do importante projeto urbanís co e de mobilidade Avenida das Cidades (an go Transbrasília), apesar das belas
imagens paisagís cas apresentadas, a exemplo das an gas imagens da EPTG que prome am sustentabilidade, pode ser comprome do com insustentável corredor
automo vo, altamente conges onado, considerando o aumento crescente da população.
Ainda mais grave, ao trazer desconforto aos moradores, acarreta desvalorização dos imóveis lindeiros e, ao forçar o uso intensivo do automóvel, exigir constantes
ampliações das vias de asfalto, destruindo o patrimônio verde e qualidade do ar.
Mas, sobretudo, as boas prá cas nos ensinam que eixos troncais de mobilidade devem garan r transporte de alta capacidade sobre trilhos, alimentados, localmente,
por rede de ônibus e micro-ônibus, bicicleta e demais micromobilidades.
Reiterando: a inserção, neste eixo troncal, de um Metrô leve sobre trilhos (mais amigável e de implementação mais simples, rápida e de menor custo do que metrô
subterrâneo), aporta valorização dos imóveis próximos, na medida em que, pelo conforto e segurança, favorece migração do carro.
Recentes análises na cidade de São Paulo, mostram al ssima procura por moradia, escritórios e serviços nas proximidades das estações das novas linhas de metrô da
capital paulista (exemplo a linha Laranja do metrô: “Mercado imobiliário se movimenta ao redor da linha 6... www.estadao.com.br, 02 de fevereiro de 2020) “
Por ﬁm, vale sempre sublinhar a importância do transporte urbano eﬁciente e inclusivo como poderoso vetor no atendimento dos Obje vos de Desenvolvimento do
Milênio. E, na visão estratégica de inscrever, enﬁm, a Capital da República, no escopo das Cidades Sustentáveis.
1. Aspecto do passeio da estação Canary Wharf, junto às margens do rio Tâmisa.
Projeto do arquiteto, prêmio Pritzker, Norman Foster

2. Revitalização no quarteirão próximo à Estação Montparnasse, Paris.

Concurso internacional: projeto laureado do arquiteto londrino Richard Rogers
(*) Complemento à Contribuição do CCAS e do CCAN atendendo solicitação da Audiência Pública Virtual do VLT/Aeroporto-W3
O CCAs e o CCAN – Conselhos Comunitários da Asa Sul e da Asa Norte, hoje sob a presidência de José Daldegan e de Sérgio Bueno da Fonseca, respec vamente,
reúnem as Prefeituras Comunitárias do Plano Piloto.
Estes Conselhos têm como missão proteger qualidade de vida, segurança ambiente saudável, sustentável e inclusivo em sua área de atuação e, junto aos demais
Conselhos Comunitários do Distrito Federal, proteger, para a Nação Brasileira, a conquista de Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade.
A .
Profa. Maria Rosa Ravelli Abreu – Diretora de Transporte Público do CCAS
Armando Ollaik – Diretor de Urbanismo do CCAS
Importante registrar que o presente complemento à contribuição enviada por ocasião da Audiência Pública Virtual, é produto de estudos e amplas discussões, ao
longo dos úl mos anos, com professores e alunos da Universidade de Brasília, junto a escolas e lideranças comunitárias do Distrito Federal e região. Destacando-se
ações que advogam trilhos nos corredores principais do território, como o Movimento De Olho No Trem das vizinhas Valparaíso e Luziânia, liderados pela arq. Thais
Constan n e Benjamin Soares.
Nota
Outrossim, serão encaminhadas, à Audiência, duas breves apresentações com exemplos de boas prá cas de revitalização sustentável de Estações e Terminais, no
escopo das crescentes reestruturações das áreas centrais com vistas a assegurar, para todos, Cidades Verdes, Sustentáveis.
RESPOSTA 366 (OU)
A SEMOB agradece as contribuições. Por não fazer parte do escopo do projeto do VLT, poderão ser discu das no âmbito de outras ações do Governo do Distrito
Federal.

CONTRIBUIÇÃO 8
Maria Rosa Ravelli Abreu – Conselho Comunitário Asa Sul - CCAS_2
Prezado Senhor Secretário de Estado
Valter Casimiro Silveira,
Os Conselhos Comunitários da Asa Norte e da Asa Sul - CCAN/CCAS têm a sa sfação de encaminha-lhe contribuição com exemplos de boas prá cas na esfera
de Estações e Terminais de Atração de Serviços Sustentáveis.
Atenciosamente,
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_siste…
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Maria Rosa Ravelli Abreu
Diretora de Transporte Público do CCAS
Arq. Armando Ollaik
Diretor de Urbanismo do CCAS
ANEXOS:
Plataforma Central no Marco Zero – Apresentação Power Point
Estações Terminais Atração de Serviços 2020 – Apresentação Power Point
RESPOSTA 367 (OU)
A SEMOB agradece as contribuições. Por não fazer parte do escopo do projeto do VLT, poderão ser discu das no âmbito de outras ações do Governo do Distrito
Federal.

Nº: 21e
NOME DO INTERESSADO: Rezier Possidente - SIEMENS Mobility

Prezados senhores,
Vimos por meio deste enviar anexo e abaixo nossas contribuições em relação à:
1)

Material Rodante
1. 2 links autoexplica vos em relação ao nosso por ólio de VLT:
i.
ii.

h ps://www.mobility.siemens.com/global/en/por olio/rail/rolling-stock/trams-and-light-rail.html
h ps://www.mobility.siemens.com/global/en/por olio/rail/rolling-stock/trams-and-light-rail/avenio.html

2. Exemplo de solução “catenary free” na cidade de Doha, Qatar (20200422_Siemens Mobility_Avenio Educa on City – Doha, Qatar.pdf).
3. Ar go da Railway Gaze e: h ps://www.railwaygaze e.com/qatar-founda on-awards-100m-doha-tram-contract/37151.ar cle, que foi o primeiro sistema
totalmente sem catenária (tecnologia Energy Storage Systems) implantado até 2015.
2)

Sistema de Energia (Eletriﬁcação)

3)

Sistema de Catenária

4)

Sistema de Sinalização

5)

Sistema de ITS

6)

Manutenção

7)

Sobre as informações de Preços (budget)

Ficamos à disposição.
Atenciosamente,
REZIER POSSIDENTE
Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda.
Business Development & Strategic Ini a ves
CONTRIBUIÇÕES
1. Formulário de Contribuição Sinalização;
2. Contribuição Catenária – algumas contribuições em anexo;
3. Contribuição ITS – algumas contribuições em anexo
4. Contribuição Manutenção - algumas contribuições em anexo
5. Formulário de Contribuição Budget;
6. Formulário de Contribuição Eletriﬁcação;
7. Formulário de Contribuição Material Rodante;
8. Siemens Mobility_Avenio Educa on City – Doha, Qatar – ANEXO
CONTRIBUIÇÃO 1 - Formulário de Contribuição - Sinalização
Referente ao capítulo 4, Sistema de Sinalização do Anexo III_VLT_Sist
No item 4.1 SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE (SSC)

CONTRIBUIÇÃO 1.1
EQUIPAMENTO DE VIA
Em Detecção por contadores de eixos (CE), com o seguinte trecho “Os contadores de eixos são um sistema de detecção de veículos vital e serão aplicados para dar
segurança na movimentação do VLT nas regiões de AMV. A detecção de veículos nas plenas vias e nos pá os deverá ser assegurada por contadores de eixos (CE) em
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_siste…
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uma versão baseada em comunicações ethernet entre o Avaliador de Contador de Eixos (ACE) e o intertravamento, e entre o ACE e os respe vos pontos de
contagem”.
Sugestão:
Sugerimos a remoção da citação da interface de comunicação Ethernet entre o Avaliador de Contador de Eixos (ACE) e o intertravamento, e entre o ACE e os
respe vos pontos de contagem, uma vez que isso limita a concorrência e não compromete a segurança do sistema
RESPOSTA 368 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 1.2
Em Máquinas de chave, no trecho “Para movimento de AMV’s, a solução adotada deverá ser a máquina de chave eletro-hidráulica comandadas com segurança e
remotamente através do intertravamento. Em caso de falha nestes equipamentos poderão ser u lizadas alavancas para movimentação manual das máquinas de
chave. Os disposi vos mecânicos, hidráulicos e elétricos deverão estar integrados de forma compacta e estruturados de forma modular de maneira a facilitar as ações
de manutenção.”
Sugestão:
Sugerimos, de modo a não limitar a concorrência, que o fornecimento de máquina de chave possa contemplar outras tecnologias que não somente eletro-hidráulica,
como por exemplo, máquina de chave elétrica. Também sugerimos que o fornecimento das máquinas de chave esteja sob a responsabilidade do fornecedor da via
permanente, uma vez que elimina problema de interface mecânica de di cil solução.
RESPOSTA 369 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 1.3
Em rede de dados, tem-se que “A interligação entre os equipamentos do sistema de sinalização deverá ser realizada por uma rede de dados dedicada e composta por
switches Layer 3, instaladas nas localidades onde se terão os equipamentos do sistema de sinalização. Esta rede deverá estar interligada por ﬁbras óp ca dedicadas do
cabo de ﬁbra óp ca da rede de ﬁbras do Sistema de Transmissão de Dados (STD). A ligação da rede de dados da sinalização a rede de dados do STD deverá estar
segregada logicamente por equipamento ﬁrewall de escopo do sistema de sinalização.”.
Sugestão:
Uma vez que o sistema de comunicação da sinalização u lizará ﬁbras ó cas exclusivas e equipamento de rede exclusivos a segregação desta rede será sica em
relação ao sistema STD. Portanto, deve-se alterar o parágrafo da seguinte forma:
“A interligação entre os equipamentos do sistema de sinalização deverá ser realizada por uma rede de dados dedicada e composta por switches Layer 3, instaladas nas
localidades onde se terão os equipamentos do sistema de sinalização. Esta rede deverá estar interligada por ﬁbras óp ca dedicadas do cabo de ﬁbra óp ca da rede de
ﬁbras do Sistema de Transmissão de Dados (STD). A ligação da rede de dados da sinalização a rede de dados do STD deverá estar segregada ﬁsicamente.”
RESPOSTA 370 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.
Em relação a rede de dados da sinalização a u lização do ﬁrewall se faz necessária se a mesma for interligada sica ou logicamente a outra rede, como por exemplo a
rede do STD.

CONTRIBUIÇÃO 1.4
Em Sistema embarcado, no trecho “O sistema embarcado (SE) consiste de equipamentos instalados nos VLTs de modo a proporcionarem uma interface com o sistema
de sinalização e controle e a par r daí estabelecer as funcionalidades relacionadas à Localização Atomá ca do Veículo (AVL) e Regulação de Serviço (funcionalidades
não vital). Os principais equipamentos que deverão ser implementados para garan a desta funcionalidade são: o computador de bordo, Interface Homem Máquina
(IHM) em cada cabine, as TAG de localização, os rádios móveis Tetra e as antenas (rádio e antena faz parte do fornecimento do sistema de telecomunicações), além do
odômetro (odômetro faz parte do fornecimento do material rodante). Os equipamentos do sistema embarcado deverão interligar-se através da rede embarcada (de
fornecimento do material rodante).”
Sugestão:
Sugerimos a remoção do seguinte texto: “Os principais equipamentos que deverão ser implementados para garan a desta funcionalidade são: o computador de
bordo, Interface Homem Máquina (IHM) em cada cabine, as TAG de localização, os rádios móveis Tetra e as antenas (rádio e antena faz parte do fornecimento do
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sistema de telecomunicações), além do odômetro (odômetro faz parte do fornecimento do material rodante).” Uma vez que o texto limita a solução comercial e
diminui a concorrência. Outras arquiteturas são possíveis com as mesmas funcionalidades solicitadas.
RESPOSTA 371 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 1.5
Item 4.2 SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO,
Sugerimos, primeiramente, a inclusão da taxa de disponibilidade do sistema SCC, uma vez que dizer apenas que o sistema deva funcionar initerruptamente não é
suﬁciente para o desenho de sua arquitetura.
RESPOSTA 372 (VE)
Nos casos em que não houver especiﬁcações vinculantes, a concessionária poderá propor, no detalhamento dos projetos execu vos, o desenho que o mize sua
operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 1.6
No parágrafo: “A comunicação dos equipamentos do SCC com os equipamentos em campo (nas estações de passageiros, subestações de energia e no pá o de
manutenção) e com os equipamentos dos sistemas embarcados deverá ser efetuada por meio do Sistema de Transmissão de Dados - STD, suportando o protocolo
TCP/IP.”
Sugestão:
Sugerimos incluir a informação que o sistema de comunicação de sinalização está ﬁsicamente independente do STD.
RESPOSTA 373 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 1.7
Outro ponto de recomendação se refere ao parágrafo “Sala do Centro de Controle Operacional, suportando pelo menos 6 (seis) postos de operação (SCT, SCE, SCS,
SFP, SPP e Supervisor), compostos por mobiliário e demais equipamentos para uso dos operadores no desempenho de suas funções e painéis sinóp cos apresentados
em Vídeowall, composto por 32 (trinta e dois) monitores de 46 polegadas cada, formando um painel de 8 (oito) monitores na horizontal e 4 (quatro) na ver cal.”
Sugestão:
Sugerimos suprimir o dimensionamento do Videowall, pois considerando nossa experiência em fornecimentos anteriores a conﬁguração está superes mada.
RESPOSTA 374 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.
Em relação ao dimensionamento do vídeowall entendemos ser uma quan dade razoável devido a larga u lização para apresentação das imagens das câmeras de
vídeo, bem como para o mapa da via, além de permi r outras aplicações relevantes para a operação como o sinó co do sistema de energia.

CONTRIBUIÇÃO 1.8
Item 4.3 SISTEMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO
Em relação a localização do veículo, no parágrafo “A localização do veículo será realizada de forma automá ca através do sistema de localização automá ca de
veículos (AVLS) que deverá ser capaz de detectar e reconhecer veículos (VLTs) em todo o trecho de via e nas vias do pá o, servindo de base para a supervisão da
movimentação dos VLTs no CCO.
A comunicação entre o sistema AVLS e o sistema embarcado deverá ser realizado pelo sistema de radiocomunicação (rádio Tetra).”,
Gostaríamos de comentar que O sistema de sinalização solicitado não prevê a divisão lógica da via (blocos ﬁxos) entre as regiões de manobra, o que impede que esse
sistema localize os trens de forma segura dentro dessas regiões.
O sistema sugerido para localização, por não ser vital pode informar erroneamente a localização do VLT e sugerir ao operador do mesmo uma manobra indevida,
dentro dos blocos não protegidos pelo intertravamento. Com isso, esse sistema de localização de veículos pode gerar mais conﬂitos e erros de operação do que
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bene cios.
Sugerimos ao invés desse sistema de localização ser implantado a inclusão de blocos ﬁxos, baseados em contadores de eixo, ao longo da via e não só nas regiões de
manobra.
RESPOSTA 375 (ES)
Esclarece-se que o sistema AVLS realmente não tem a prerroga va de ser um sistema "vital", e sim, entre outras funcionalidades especiﬁcadas, a de contribuir para a
localização do veículo no sinó co do videowall informando com certa precisão a posição do mesmo aos operadores do CCO. Vale ressaltar que a condução do veículo
se dará por Marcha a Vista onde o Condutor do veículo é o responsável pela movimentação e comando do mesmo, independente dos níveis de segurança
tecnológicos que estão disponíveis na movimentação do veículo. Dessa forma não se jus ﬁca a implementação de sistemas de proteção automá ca, po ATP,
lembrando que a segurança estará implementada nas zonas de manobras (AMV).

CONTRIBUIÇÃO 1.9
4.8 SISTEMA DE APOIO A MANUTENÇÃO (SAM)
Em relação ao parágrafo “O SAM terá por obje vo dar suporte às a vidades de manutenção predi va, preven va e corre va a serem desempenhadas pelas equipes
de manutenção.”
Sugestão
Sugerimos deﬁnir quais equipamentos devem ser contemplados no escopo de manutenção predi va, pois para que seja possível a referida manutenção os
equipamentos devem contemplar monitoramento adequado.
RESPOSTA 376 (ES)
Nos casos em que não houver especiﬁcações vinculantes, a concessionária poderá propor, no detalhamento dos seus planos de operação e execução, os itens que
melhor atendam às suas necessidades.

CONTRIBUIÇÃO 2 - Formulário de Contribuição - Catenária
2. Contribuição Catenária – Contém Anexos - Informações Complementares
Formulário de Contribuição (2) - Catenária
Referente ao capítulo 1.1.5 do Anexo III_VLT_Sist
Anexos
Catenary for Mass Transit_LRT.pdf – Exemplos de Soluções Catenárias
Conﬁguração da poligonação da rede.png
OCL for Mass Transit.pdf – Contact Line Systems for mass Transit

CONTRIBUIÇÃO 2.1
Sugerimos padrozinar a quan dade de quilômetros para as fases 1 e 2 do VLT de Brasília uma vez que:
a) No anexo “1ANEXO I_PIP_VLT_LIMPO” revela que serão 16 km na fase I e 6 km na fase II. Porém, no documento Anexo III_VLT_Sist, no item 9, diz que na fase 1
serão 36 km de catenária (primeira tabela, “Modelagem PPP Sistema VLT de Brasília” e na fase 2, 8 km (vide tabela “Modelagem PPP Sistema VLT de Brasília”,
referente a fase 2). Recomendamos a veriﬁcação dos valores.
RESPOSTA 377 (AJ)
Sugestão acolhida. Convém, contudo ressaltar que o sistema consta de duas vias separadas pelo canteiro central da Av. W3, devendo, ainda, a rede aérea ser
considerada nos acessos ao CM e Pá os de Estacionamento. A quilometragem de rede aérea apresentada inclui as duas vias da W3, acesso ao pá o e todo sistema no
próprio pá o.

CONTRIBUIÇÃO 2.2
Na ﬁgura 1 do Anexo III, chamada de “conﬁguração da poligonação da rede”, percebe-se um trecho re líneo (dentro do círculo da ﬁgura com esse nome em anexo) e
que isso se repete nos intervalos do zigue-zague. Recomendamos, entre os trechos 1 e 2 (da ﬁgura em anexo chamada “POSTEAÇÃO Brasilia Model.pdf) um cabo
diagonal, sem o intervalo re líneo, como a imagem 2 em anexo. Isso ajudará a evitar desgaste por atrito entre pantógrafo e rede aérea.
RESPOSTA 378 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 2.3
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Sugerimos que o zigue-zague na região de alinhamento seja de ±200mm e nas regiões de curva, seja menor ou igual a 300mm.
RESPOSTA 379 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 2.4
Sugerimos que a tensão mecânica nominal seja de 800 kgf de tal forma que possamos garan r valores de ﬂechas adequadas em função do vão.
RESPOSTA 380 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 2.5
Nota-se que a altura padrão da rede aérea é de 5,5 metros. Gostaríamos de recomendar uma altura padrão de 6 metros, pois assim, não seria necessário elevar ou
abaixar a rede em alguns momentos dentro da cidade.
RESPOSTA 381 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 2.6
Sugerimos u lizar o cabo mensageiro em locais onde não seja possível obter ﬂechas favoráveis devido a extensão do vão. Exemplo, passagens sob avenidas,
passagens de nível etc.
RESPOSTA 382 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 2.7
Em função da não existência do mensageiro, gostaríamos de recomendar um vão máximo de 28 metros.
RESPOSTA 383 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 2.8
Gostaríamos de recomendar que os aparelhos tensores fossem especiﬁcados dentro do poste, por questão de segurança, já que a via/catenária ﬁcará exposta na rua.
POSTEAÇÃO Brasília Model
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RESPOSTA 384 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 3 - Formulário de Contribuição - ITS
3. Contribuição ITS
Formulário de Contribuição (3): ITS
Referente ao Capítulo 2 do Anexo III_VLT_Sist
Anexos
induc on transmission unit_100.pdf
Intersec on controller - st950.pdf
Puﬃn - tal01-01.pdf
SCOOT Family - Urban traﬃc control systems.pdf
Sicore II.PDF
Para detecção, recomendamos 4 detectores, ao invés dos 3 mencionados (sensores com tecnologia de rádio frequência (RFID) para cada intersecção ou faixa de
travessia de pedestres (por sen do de circulação de VLT), sendo aqui deﬁnidos: detector de solicitação de passagem (DSP), detector de rea vação de passagem (DRP)
e detector de ﬁnalização de passagem (DFP)).
O detector extra deve ser instalado na linha de parada, pois permite que o VLT seja forçado a parar quando algum veículo está bloqueando sua passagem em um
cruzamento devido à perda do sinal verde que lhe foi dado. Se ele já es ver passado no detector de avanço, o detector na linha de parada informa ao sistema de
semáforo a necessidade da prioridade ao bonde novamente, no próximo ciclo.
Para semáforos de veículos e VLT, recomendamos o uso de sinais de 48V ELV ao invés de 220V, uma vez que esses semáforos têm um consumo menor de energia e
são melhores para uso com Nobreaks.
Para Nobreaks, recomendamos baterias especiais de cristais de chumbo que são mais resistentes às variações de calor, possibilitando uma vida ú l maior. Baterias
comuns de chumbo ácido possuem vida ú l em torno de 1 ano, e de cristais de chumbo possuem vida ú l de até 5 anos.
Para a central de controle do sistema semafórico, é adequado a u lização de um algoritmo de controle adapta vo em tempo real para que o sistema se adapte ao
tráfego da região do VLT para evitar possíveis conges onamentos e transtornos aos condutores de veículos. É ideal que o sistema também tenha protocolo um
robusto que permita a u lização desse po de algoritmo, que gera uma grande quan dade de dados, e seja aberto para permi r que vários fabricantes de
controladores semafóricos se conectem ao sistema de controle
semafórico adapta vo.
Sugerimos, ﬁnalmente, que o fornecimento do sistema de controle semafórico dentro do sistema de sinalização de modo a evitar conﬂitos e problemas de interface,
uma vez que esses sistemas serão interdependentes.
RESPOSTA 385 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 4 - Formulário de Contribuição - Manutenção
4. Contribuição Manutenção
Formulário de Contribuição: Manutenção
Caderno 7 item 5.4 página 172
Anexo
The-rail-sectors-changing-maintenance-game.pdf
No item 5.4 página 172, Sistema de Manutenção, no que se refere à deﬁnição de Manutenção Predi va:
Manutenção Preven va Predi va - É aquela que permite conhecer o estado do equipamento mediante a avaliação de variáveis, como vibração, temperatura, aspecto
visual, cor, etc.
Comentário:
Há uma certa confusão entre os termos de manutenção baseada em condição (Condi on based maintenance) e manutenção predi va (Predic ve Maintenance).
Manutenção baseada em condição é aquela que permite conhecer o estado do equipamento mediante a avaliação de variáveis como vibração, temperatura, aspecto
visual cor, variáveis elétricas ou mecânicas etc. A manutenção predi va é aquela que permite prever antecipadamente uma falha ao analisar dados ou a inves gação
de causa de falhas recorrentes.
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A complexidade da manutenção predi va é muito maior pois envolve outros fatores estocás cos e especíﬁcos a cada local, operação, cultura, etc. Segundo um estudo
da McKinsey, publicado em dezembro de 2017 (anexo), enquanto a manutenção baseada em condição requer esforços de sensores apenas, a manutenção predi va
requer não somente o monitoramento da condição dos componentes, mas como também fatores condicionantes que inﬂuenciam o entorno destes componentes. E
por isso, prevê-se que a manutenção predi va está longe ainda de conseguir ser implementada, dado que um passo anterior seria a manutenção baseada em
condição.
RESPOSTA 386 (AJ)
Entende-se que o comentário é procedente. O texto da página 173 correspondente ao item 5.4 do caderno 7 – MODO OPERACIONAL
DE:
Manutenção Preven va Predi va – É aquela que permite conhecer o estado do equipamento mediante a avaliação de variáveis, como vibração, temperatura, aspecto
visual, cor, etc.
PARA:
Manutenção Preven va Predi va – É aquela que permite prever antecipadamente uma falha ao analisar dados ou inves gação de causa de falhas recorrentes.

CONTRIBUIÇÃO 5 - Formulário de Contribuição - Budget
5 Formulário de Contribuição Budget
Minuta do edital, cláusula 15
Recomendamos a correção de valores presentes no item 15.1, fase I, visto que são
divergentes da tabela presente no item 15.6.
O mesmo ocorre para as fases II e III.
RESPOSTA 387 (AJ)
Os valores serão corrigidos e compa bilizados.

CONTRIBUIÇÃO 6 - Formulário de Contribuição - Eletriﬁcação
6 Formulário de Contribuição Eletriﬁcação
Referente ao capítulo 1, Sistemas de Energia do Anexo III_VLT_Sist e ao Caderno 9 de especiﬁcações técnicas do estudo de viabilidade.

CONTRIBUIÇÃO 6.1
Do anexo III, tem-se que
Na página 12 que as subestações deverão empregar cubículos blindados e construção compacta (metalclad com disjuntor extraível), porém temos o seguinte
comentário: A tecnologia u lizada nos cubículos blindados é a tecnologia com isolação a gás SF6, esses possuem o disjuntor com execução ﬁxa. A caracterís ca
blindada é dada justamente pelo disjuntor ser alocado dentro de um tanque herme camente selado por toda a vida, garan ndo assim a isenção de manutenção
durante toda sua operação.
RESPOSTA 388 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 6.2
Do caderno 9 de especiﬁcações técnicas de sistemas ﬁxos, tem-se que:
No item 1.2, quando comenta-se que os cubículos devem ser compactos a ﬁm de atender as dimensões e layouts das salas técnicas das subestações, ressaltamos que
assim como o termo “blindado”, o termo “compacto” é aplicado usualmente para os painéis que possuem a tecnologia de isolação a gás SF6, permi ndo assim a
redução da distância de isolação dielétrica e compactação das dimensões do painel. Portanto, entendemos que o painel a ser considerado é o painel compacto com
isolação a SF6.
RESPOSTA 389 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 6.3
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No item 5.2, caracterís cas gerais do sistema de alimentação elétrica, temos o seguinte comentário quando no edital menciona que as subestações deverão empregar
cubículos blindados e construção compacta (metalclad com disjuntor extraível): Assim como o termo “blindado”, o termo “compacto” é aplicado usualmente para os
painéis que possuem a tecnologia de isolação a gás SF6, permi ndo assim a redução da distância de isolação dielétrica e compactação das dimensões do painel.
Portanto, recomendamos a consideração para o painel compacto que seja com isolação a SF6.
RESPOSTA 390 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 6.4
No 6.1.1, página 202, caracterís cas constru vas, comenta-se que o cubículo deve ser do po Metal-clad e uma dar normas lá mencionadas é NBR IEC 62271. Nosso
comentário é apenas com o intuito de conﬁrmar, entendemos que a norma vigente aplicável para os painéis de média tensão é a NBR IEC 62271-200. Nessa norma
não se aplica mais o termo “Metal-Clad”, mas sim a categoria de perda de con nuidade de serviço LCS 2, bem como a categoria PM – Par ções Metálicas.
Recomendamos a aplicação destas no lugar das descritas atualmente.
RESPOSTA 391 (AJ)
Sugestão acolhida. A norma NBR 62271-200 é uma extensão da norma NBR 62271.
Esse item 6.1.1 se refere ao Caderno 9 - Tomo I Especiﬁcações Técnicas.

CONTRIBUIÇÃO 6.5
Ainda sobre o item 6.1.1, comenta-se que preferencial deverá ser escolhido o SF6 com o meio isolante. Com o intuito de conﬁrmar, recomendamos a consideração do
painel com isolação SF6, execução ﬁxa e com isenção de manutenção por toda vida ú l, trazendo assim a melhor relação “custo x bene cio” para a aplicação.
Também entendemos que a caracterís ca “removível” não seja adequada, visto que a manutenção prevista para essa caracterís ca é a mesma para a solução com
execução totalmente ﬁxa, e por possuir procedimentos de manutenção e desligamento de tomadas internas ao cubículo, ainda com os contatos primários dos
disposi vos de manobra energizados, ocasionando uma situação de risco não recomendada para os operadores.
RESPOSTA 392 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 6.6
Ainda no item 6.1.1, diz-se que “deverão ainda ser previstos janelas transparentes para inspeção visual dos equipamentos instalados em cada compar mento/cela”.
Porém, Janelas transparentes para inspeção visual dos equipamentos não são recomendadas devido aos ensaios de pos dos protó pos não possuírem tal janela.
Esse é um pré-requisito para garan r o atendimento ao ensaio de arco na norma NBR IEC 62271-200, visto que a janela seria o ponto crí co do painel no caso de
sinistro, se tornando inviável sua aplicação. Sugerimos a aplicação de um painel isento de manutenção, execução ﬁxa e isolação a gas SF6, visando assim evitar a
instalação da janela de inspeção. Outra alterna va seria a aplicação de um sistema de monitoramento de temperatura online.
Recomendamos também que os painéis possuam o ensaio de arco IAC A FLR 21kA/1s conforme NBR IEC 62271-200 sem a necessidade de equipamentos adicionais,
bem como relés de arco, detectores de arco por corrente ou luz, visando assim garan r a segurança do operador desde o projeto e ensaio do protó po do painel.
Na página 202, nesse item ainda, tem-se que “deverá ser prevista instalação afastada da parede para os cubículos de forma a permi r a circulação de equipamentos e
pessoal para manutenção”, nosso comentário é que os painéis devem garan r a instalação afastada ou encostada da parede. Para a instalação afastada, é essencial
que o mesmo possua a categoria de ensaio de arco IAC A FLR 21kA/1s, aonde o item “R” representa a garan a do ensaio com relação a parte traseira do painel.
RESPOSTA 393 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 6.7
Na mesma página do item 6.1.1, é mencionado que “o acesso às partes internas do cubículo deverá ser através de portas ou painéis removíveis. Recomendamos que
o acesso as partes internas dos cubículos deverá ser conforme os procedimentos de operação, projetos e ensaiados do painel conforme o protó po. Geralmente por
portas ou tampas intertravadas pela lógica mecânica intrínseca do equipamento, garan ndo sempre a segurança do operador. Ressaltamos que a aplicação de painéis
removíveis ocasiona um maior custo, tempo e risco durante o procedimento de manutenção, devido a possuírem procedimentos de manutenção e desligamento de
tomadas internas ao cubículo, ainda com os contatos primários dos disposi vos de manobra energizados, ocasionando uma situação de risco não recomendada para
os operadores.
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Outro ponto a ser mencionado em 6.1.1 é em “Entre as partes removíveis e as estacionárias deverão ser instaladas janelas corrediças que se fechem
automa camente, quando um equipamento removível for re rado”. Ressaltamos que a aplicação de painéis removíveis ocasiona um maior custo, tempo e risco
durante o procedimento de manutenção, devido a possuírem procedimentos de manutenção e desligamento de tomadas internas ao cubículo, ainda com os contatos
primários dos disposi vos de manobra energizados, ocasionando uma situação de risco não recomendada para os operadores.
Ainda em 6.1.1, quando se menciona que o barramento deverá ser previsto para uma corrente permanente de 1200 A, sugerimos ra ﬁcar que o sistema possuirá dois
“bays” de 12,5MVA em paralelo, que nunca funcionarão em simultaneidade, portanto, a corrente nominal do sistema não ultrapassaria 600A. Existe uma possiblidade
de o mização da caracterís ca elétrica dos painéis. Uma alterna va seria pelo menos os cubículos de saídas serem dimensionados para 630A, enquanto os cubículos
de entrada de interligação permanecem 1250A.
RESPOSTA 394 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 6.8
Agora no item 6.2.1.1, na especiﬁcação do edital, menciona-se que o acesso aos contatos principais, tanto para manutenção como para eventuais reparos, deverá ser
fácil. Porém, os painéis blindados e compactos, com isolação a SF6, possuem os disposi vos de
manobra instalados dentro do tanque herme camente selado, isento de manutenção por toda sua vida ú l. Portanto, sugerimos que esses equipamentos não devem
possuir acesso. Para os contatos principais de conexão das muﬂas dos cabos, acesso ao compar mento de cabos, TP, TC e fusíveis, possuirão o acesso fácil, através de
procedimento visando garan r a segurança do operador por meio dos intertravamentos.
RESPOSTA 395 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 6.9
No tópico 6.2.1.4, quando se comenta que os disjuntores deverão indicar o seu estado operacional “Inserido/Teste ou extraído”, tem-se o seguinte comentário. Os
painéis blindados e compactos, com isolação a SF6, possuem os disposi vos de manobra instalados dentro do tanque herme camente selado, isento de manutenção
por toda sua vida ú l. Portanto, sugerimos que esses equipamentos não devem possuir indicador de “Inserido/Teste ou Extraído”, e sim apenas o indicador de estado
operacional – “Aberto/Fechado”. Entendemos também que é per nente para esse po de tecnologia a indicação do estado do isolamento para garan r a operação.
Recomendamos que os equipamentos possuam o indicador de presença de gás, e que esse seja livre de gaxetas, manômetros e quaisquer equipamentos que
proporcionem risco de vazamento de gás. Esse indicador deve informar o status do isolamento “Verde/Vermelho” para a operação.
RESPOSTA 396 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 7 - Formulário de Contribuição – Material Rodante
7 Formulário de Contribuição Material Rodante (7)
Comentários referentes ao documento 4ANEXO IV_VLT_MAT_ROD.pt.en
1 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MATERIAL RODANTE

CONTRIBUIÇÃO 7.1
Em 1.3 GABARITOS DOS VEÍCULOS
No trecho “O estudo de comportamento dinâmico deverá ser realizado pelo fabricante de acordo com os parâmetros deﬁnidos pela norma UIC 505.”
Temos o seguinte comentário: Os Veículos Leve sobre Trilhos, de piso baixo, excedem os perﬁs UIC rela vos à distância do solo.
RESPOSTA 397 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.
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CONTRIBUIÇÃO 7.2
Em 1.6 DESEMPENHO DO VEÍCULO
No trecho “O sistema de tração e frenagem elétrica deverá ser projetado para funcionar em toda a faixa de velocidade operacional e para as condições de carro vazio
até carregado, considerando 8 passageiros em pé/m2.”
Recomendamos ao invés de 8 passageiros em pé/m2, uma taxa de 6 passageiros/m2.
No trecho “Os equipamentos de tração e frenagem elétrica, em conjunto com o motor de tração, deverão proporcionar frenagem elétrica no trem em todas as
condições de carga e para qualquer valor de aceleração de frenagem de serviço. O sistema deverá ser dimensionado de forma a proporcionar taxa de frenagem plena
nominal de 1,2 - 0 + 0,1 m/s², sem necessidade de complementação do freio de atrito, pelo menos a par r da velocidade de 70 km/h até 5 km/h, independentemente
do nível de carregamento dos carros.
Sugerimos trocar o trecho “independentemente do nível de carregamento dos carros” para “sob condições até carga nominal”.
RESPOSTA 398 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 7.3
Em 1.6.1, DESEMPENHO EM REGIME NORMAL
DESEMPENHO EM TRAÇÃO
No trecho:
“Velocidade operacional máxima: 70 km/h.
Acelerações:
1. Média entre 0 km/h e 30 km/h: maior ou igual a 1,15 m/s².
2. Média entre 0 km/h e 70 km/h: maior ou igual a 0,60 m/s².
3. A exceção de situação de emergência, a variação da aceleração com o tempo (“jerk”) não deverá ser superior a 1,2 m/s³.
4. Em rampas de 7%, entre 0 km/h e 20 km/h, a aceleração mínima deverá ser 0,3 m/s². ”
Sugerimos incluir nos tópicos que chamamos de 1, 2 e 4 a indicação de “sob condições de até carga nominal”.
RESPOSTA 399 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 7.4
DESEMPENHO EM FRENAGEM
Frenagem de serviço
No trecho “A frenagem de serviço deverá garan r uma desaceleração de 1,2 m/s² em qualquer condição de operação do veículo, com carregamento excepcional (CE),
com os trilhos secos ou molhados e em rampas descendentes. A variação da desaceleração com o tempo (“jerk”) deverá estar compreendida entre 0,7 e 1,2 m/s³
nessas condições.”
Sugerimos aterar “carregamento excepcional” por carga nominal.
Além disso, sugerimos que a variação da desaceleração com o tempo (“jerk”) seja compreendida entre 0,7 e 1,3 m/s3 e não 1,2 m/s3.
Frenagem de segurança
No trecho “A frenagem de segurança deverá garan r uma desaceleração mínima de 1,5 m/s², u lizando os seguintes sistemas de frenagem:”
Sugerimos que a desaceleração mínima de 1,5 m/s2 seja explicitada que esse valor deve ser atendido sob condições de carga nominal.
Frenagem de emergência
No trecho “A frenagem de emergência, com auxílio do freio eletromagné co, deverá garan r uma desaceleração entre 2,3 e 2,8 m/s², independentemente das
condições de aderência roda/trilho.”
Sugerimos que seja explicitado que esses valores de desaceleração entre 2,3 e 2,8 m/s2 seja sob condições de até carga nominal.
No trecho “O solavanco (“jerk”) deverá ser no máximo 6,0 m/s³.”
Recomendamos que o solavanco tenha valor máximo de 8 m/s3.
RESPOSTA 400 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
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O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 7.5
Em 1.6.2 DESEMPENHO EM REGIME DEGRADADO
DESEMPENHO EM FRENAGEM
Frenagem de serviço
No trecho “Sem uma unidade de freio o desempenho da frenagem de serviço deverá ser man do até a úl ma estação / parada da linha, sem redução da segurança e
da conﬁabilidade da operação, com o veículo trafegando a 40 km/h.”
Recomendamos que a velocidade seja de 30 km/h e não de 40 km/h
Frenagem de Emergência
No trecho “Sem uma unidade de freio a taxa de frenagem de emergência deverá ser no mínimo igual a 2,3 m/s², com o veículo trafegando a 40 km/h, sem redução da
segurança e da conﬁabilidade da operação.”
Recomendamos uma velocidade de 30 km/h e não de 40km/h.
RESPOSTA 401 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 7.6
Em 1.6.3 SISTEMAS ANTI DESLIZAMENTO E ANTI PATINAGEM
No trecho “Que o acréscimo da distância de frenagem em qualquer condição degradada da via, comparado com distância
ob da com os trilhos secos e limpos, não deverá ser superior a 40% na frenagem de serviço e 30% na frenagem de emergência.”
Sugerimos mencionar que isso depende das condições da via para serem atendidos.
RESPOSTA 402 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 7.7
3 CABINE DE CONDUÇÃO
Em 3.2 CONFORTO CLIMÁTICO
No trecho “Os equipamentos que refrigeram as cabinas deverão ser projetados para manter a temperatura interna entre 5º e 7ºC abaixo da temperatura externa,
quando esta for superior a 32ºC, nas condições de variação de temperatura e umidade externas registradas esta s camente no Distrito Federal.”
Recomendamos que os valores de temperatura interna (entre 5° e 7°C) sob determinada condição, sigam a norma EN 14813.
Em 3.4 VISIBILIDADE
No trecho “Os para-brisas e as janelas laterais deverão permi r uma visão de 180° na horizontal e os ângulos mortos deverão ser os mais reduzidos possíveis.”
Sugerimos que os para-brisas e janelas laterais permitam visão de 165° ao invés de 180° na horizontal.
Em 3.7 RETROVISORES E CÂMERAS FRONTAIS
No trecho “Essa supervisão deverá permanecer disponível até uma distância de 50 m após a saída do veículo da estação/parada. Essa função será possibilitada pela
projeção das imagens das câmeras com IP na vo preferencialmente PoE do CFTV a serem instaladas nas laterais dianteiras e traseiras dos veículos e visualizadas nos
dois monitores frontais (um em cada cabine) a serem instalados no console de condução.”
Sugerimos que a instalação dos monitores frontais não possua apenas como opção a instalação no console de condução e sim, em qualquer local ergonômico que seja
de fácil visualização pelo condutor. Dessa maneira, haverá maior conforto e facilidade ao condutor do veículo.
RESPOSTA 403 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 7.8
4 ACESSIBILIDADE E CONFORTO
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Em 4.2 INTERFACE COM A PLATAFORMA
No trecho “A distância máxima entre a borda da plataforma e o veículo não deverá ser superior a 40 mm em frente às portas duplas e a 50 mm em frente às portas
simples (ao lado das cabinas), caso existam.”
Sugerimos que a distância máxima entre a borda da plataforma e o veículo não seja superior a 50 mm, ao invés dos 40 mm presentes no documento.
RESPOSTA 404 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 7.9
6 CONFORTO DOS PASSAGEIROS
Em 6.1 CONFORTO TÉRMICO
No trecho “O Veículo deverá ser provido de um sistema de ar refrigerado, com regulagem automá ca e comum para as unidades de refrigeração, com controle
acessível ao condutor para regulagem da temperatura interior.”
Sugerimos que essas informações e desempenho referentes ao sistema de ar refrigerado seja de acordo com a norma EN 14750.
Em 6.2 CONFORTO ACÚSTICO
No trecho “Os níveis de ruído emi dos pelo veículo deverão ser, no máximo, os estabelecidos nas normas ISO 3381 (no interior do veículo) e ISO 3095 (no exterior do
veículo) considerando-se:
• Veículo com carga máxima.
• Os trilhos em bom estado.
• Que os trilhos estão esmerilhados.
• Que a via permanente tem proteção an -vibração.
• Que as rodas estão reperﬁladas.
• Com o VLT circulando a uma velocidade constante
• Que os equipamentos de ar condicionado dos salões e da cabina de condução estão em funcionamento.
• Nível de ruído no interior do veículo.”
Sugerimos que o item Veículo com carga máxima seja subs tuído por “tes ng at tare load”.
Em 6.4 CONFORTO VISUAL
No trecho “Na ausência ou deﬁciência de iluminação natural, o nível de iluminamento no interior dos veículos deverá ser de 350 lux ± 50 lux, em qualquer ponto na
altura de 800 mm acima do piso.”
Sugerimos que esses valores sigam a norma EN 13272 e sejam de 150 lux.
No trecho “Um nível de iluminamento de 120 lux deverá ser atendido durante 30 minutos, em caso de falta da iluminação normal, pela iluminação de emergência do
veículo.”
Sugerimos adequar o valor para o da norma EN 13272 que especiﬁca 5 lux na altura do chão ao invés dos 120 lux propostos.
RESPOSTA 405 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 7.10
7 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES, COMUNICAÇÕES E VÍDEO VIGILÂNCIA
7.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS (PIS)
Em 7.1.1 MENSAGENS VARIÁVEIS
No trecho “Internos aos Veículos informarão o des no e a próxima estação (nas duas cabeceiras), mostrarão o mapa dinâmico da linha (em cima de cada porta, dos
dois lados) e mensagens.”
Sugerimos incluir outras possibilidades de instalação do mapa dinâmico, como na parede lateral e no teto.
7.2 SISTEMA DE AVISOS AOS PASSAGEIROS (PAS)
Em 7.2.1 REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SONORA
No trecho “Nível de pressão sonora mínima de 10 dB acima do nível de ruído ambiente, medido na área a ser sonorizada, estando limitado a um máximo de 105 dB.”
Sugerimos que se limite o valor máximo do nível de pressão sonora em 85 dB e não em 105 dB
Em 7.3 SISTEMA DE VÍDEO VIGILÂNCIA (CFTV)
No trecho “No console dos carros de extremidades deverão exis r três monitores de vídeo com as seguintes caracterís cas:”
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Recomendamos que os monitores de vídeo do CFTV não necessariamente devam estar no console dos carros.
RESPOSTA 406 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 7.11
8 SISTEMA DE MONITORAMENTO, DIAGNÓSTICO, REGISTRO E CONTROLE DE DADOS (DATA BUS)
8.1 SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE (DATA BUS)
No trecho “O “Data bus" deverá ser cons tuído, basicamente, por uma rede local de comunicação de dados com a ﬁnalidade de transmi r comandos, indicações e
sinais de falhas dos principais equipamentos dos veículos.
Esse sistema será composto pelos seguintes disposi vos e equipamentos principais:
• Rede estruturada redundante “fast - ethernet”;
• Switches redundantes;
• Servidor de gestão e registro de eventos;
• Módulos de controle geral;
• Interface homem - máquina (IHM);
• Módulos de controle locais;
• Meio sico de transmissão de dados (“data bus”).”
Onde se menciona que o sistema deve compor uma rede estruturada redundante “fast-ethernet”, recomendamos uma correção desse trecho, já que apenas o
diagnós co LAN funciona via Ethernet, o controle do veículo não.
RESPOSTA 407 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. Nos casos em que ﬁcarem caracterizadas incompa bilidades técnicas, as especiﬁcações poderão ser adaptadas.
O Anexo VI conceitua o sistema de monitoramento. Esse sistema tem o papel de iden ﬁcar falhas e realizar do veículo. Tem, ainda, a função de armazenar os eventos
dos principais equipamentos e sistemas do veículo para auxiliar nos processos de operação e manutenção.
Quanto ao controle operacional do veículo, informa-se que não contempla o comando do sistemas Marcha a Vista. O Anexo IV estabelece os principais sinais de
monitoramento relacionados com o controle operacional do veículo :
Console do Veículo - Sistema de Comando e Controle do Veículo
Sistema de Tração e Frenagem Elétrica
Sistema de Comando de Freio de Atrito e An -deslizamento
Sistema de Portas
Sistema de Comando dos Equipamentos Auxiliares
Sistema de Ar Refrigerado
Sistema de Rádio
Registrador de Eventos

CONTRIBUIÇÃO 7.12
9 REQUISITOS DE SEGURANÇA
9.1 SEGURANÇA ATIVA
Em 9.1.2 PORTAS
No trecho “Todas as portas deverão possuir um disposi vo manual que permita seu desbloqueio e abertura em caso de avaria ou emergência, tanto na parte interna
como no exterior do veículo.”,
Sugerimos que seja apenas na parte interna por questões de segurança, já que existe o risco de vandalismo e não com a possibilidade de ser externo ou interior ao
veículo
Em 9.1.4 FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DO CONDUTOR (HOMEM MORTO)
No trecho “O controle de vigilância do condutor atenderá a norma UIC 641.”
Sugerimos que a norma especiﬁcada seja a EN 50126.
9.2 SEGURANÇA PASSIVA
Em 9.2.2 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS A FOGO
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No trecho “Todos os materiais u lizados no veículo deverão atender à norma NF F 16-101, e os equipamentos elétricos à norma NFF16-102, quanto à resistência a
fogo.”
Sugerimos que sigam as especiﬁcações da norma EN 45545.
RESPOSTA 408 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 7.13
10 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
10.2 DOCUMENTAÇÃO EM GERAL
No trecho “Todos os desenhos, fornecidos pelo fabricante do veículo deverão estar em AUTOCAD com extensão DWG, em formato vetorial editável.”
Sugerimos que sejam também aceitos arquivos em formato .PDF
Para ﬁnalizar recomendamos 2 links autoexplica vos em relação ao nosso por ólio de VLT:
• h ps://www.mobility.siemens.com/global/en/por olio/rail/rolling-stock/trams-and-light-rail.html
• h ps://www.mobility.siemens.com/global/en/por olio/rail/rolling-stock/trams-and-light-rail/avenio.html
RESPOSTA 409 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 8 - Mobility_Avenio Education City – Doha, Qatar_ANEXO
CONTRIBUIÇÃO
8 Siemens Mobility
Anexo
Siemens Mobility_Avenio Educa on City – Doha, Qatar
RESPOSTA 410 (OU)
A SEMOB agradece o envio do anexo.

Nº: 22e
NOME DO INTERESSADO: Sergio Bueno Fonseca – Conselho Comunitário da Asa Norte - CCAN_1

CONTRIBUIÇÃO CCAN_1

CONTRIBUIÇÃO 1
Brasília, 14 de abril de 2020
À SEMOB - DF
Prezado Senhor Secretário Valter Casimiro,
É com sa sfação que encaminho-lhe, anexo, contribuição do Conselho Comunitário da Asa Sul - CCAS referente à concessão patrocinada do Sistema Integrado
VLT/W3.
Essa contribuição, produto de estudos e seminários deste Conselho junto a demais Conselhos do DF, à Universidade de Brasília e En dades da sociedade civil, ao
longo dos anos, detalha item referente ao VLT/W3 conforme proposta entregue ao então candidato ao GDF, Dr. Ibaneis Rocha, em setembro de 2018.
Colocando-me ao seu dispor, para detalhamento da presente contribuição, peço aceitar minha expressão de apreço e dis nta consideração
Sergio Bueno Fonseca
Presidente do CCAN
Formulário de Contribuição: CCAN 1Formulario contribuição VLT 14abr2020
A - Etapas do VLT:
Trecho I. Aeroporto – Estação do Metrô, no TAS (Terminal da Asa Sul)
TAS – W3 Sul – Rodoviária – W3 Norte – TAN (Terminal da Asa Norte);
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Trecho II. TAS – L2 Sul – Rodoviária – L2 Norte – TAN;
RESPOSTA 411 (EM)
O projeto do VLT ora em Consulta Pública limita-se ao transporte o Aeroporto até o TAN, passando pela via W3, com as 3 Fases apresentadas. Não está previsto o
traçado pela via L2, que deverá ser atendida por ônibus circulares.

CONTRIBUIÇÃO 2
B – Re rada dos Ônibus:
Os ônibus devem ser re rados da W3 e da L2, tanto para garan r a viabilidade econômica do VLT quanto para melhorar a mobilidade do Plano Piloto em termos
ambientais e de segurança dos pedestres. Os ônibus circulariam, no Plano Piloto, apenas nos eixos L e W, no trajeto TAS – Rodoviária – TAN.
RESPOSTA 412 (EM)
No projeto está prevista a re rada quase integral dos ônibus da via W3. O Projeto não envolve a via L2. Foram man das e revistos i nerários de duas linhas circulares
de ônibus na W3. Essas linhas fazem percurso da W3 e ainda da Rodoviária do Plano Piloto e L2, conforme consta no Caderno 2 – Estudo de Demanda (item 5.2.1).

CONTRIBUIÇÃO 3
C – Canteiros Centrais
Os canteiros centrais da W3 e L3 não devem ser removidos e sim revigorados.
RESPOSTA 413 (EM)
Os canteiros centrais da via W3 serão man dos, com um projeto de revitalização conforme consta do Caderno 5 – Estações e Terminais.

CONTRIBUIÇÃO 4
D – Alimentação pelos Trilhos
O VLT deve ser alimentado pelos trilhos e não catenária ( a alimentação pelos trilhos é mais econômica a longo prazo não exigindo manutenção como a alimentação
elétrica por catenária, além de ser mais condizente com o urbanismo de Brasília).
RESPOSTA 414 (EM)
O terceiro trilho energizado, por questão de segurança, só pode ser u lizado em sistemas segregados (sem circulação de pedestres sobre a via), como é o caso do
metrô. Por outro lado, a Alimentação Pelo Solo (APS) é uma tecnologia que foi descartada por conta dos frequentes alagamentos que ocorrem na W3.
O sistema VLT do Distrito Federal teve seu sistema de alimentação concebida através de rede aérea. Foi escolhida essa tecnologia por ser a mais barata de implantar,
ter menor consumo de energia durante toda a vida ú l do projeto, ser de fácil manutenção e ser uma tecnologia de domínio de todos os fornecedores de sistemas
ferroviários leves do Brasil e exterior. Ou seja, a recomendação técnica e econômica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por rede aérea
(catenária).
Quanto aos aspectos urbanís cos tal sistema opera em cidades históricas e preservadas como Roma (ao lado do Coliseu), Istambul, Casablanca, Barcelona, Munique,
Cracóvia, sem agressão ao sí o histórico em que se insere.
O projeto já foi apresentado ao IPHAN, mas ainda não houve um posicionamento conclusivo daquele órgão em relação a esse ponto especíﬁco.

CONTRIBUIÇÃO CCAN_2

CONTRIBUIÇÃO 5
Brasília, 23 de abril de 2020
À SEMOB - DF
Prezado Senhor Secretário de Estado Valter Casimiro Silveira,
É com sa sfação que venho encaminhar-lhe, a seguir, contribuição do Conselho Comunitário da Asa Sul - CCAS referente à concessão patrocinada do Sistema
Integrado VLT/W3.
Essa contribuição, produto de estudos e seminários deste Conselho junto a demais Conselhos Comunitários do DF, projetos interdisciplinares da Universidade de
Brasília e En dades da Sociedade Civil, ao longo dos anos, detalha item referente ao VLT/W3, conforme proposta entregue ao então candidato ao GDF, Dr. Ibaneis
Rocha, em setembro de 2018.
Ao mesmo tempo, Senhor Secretário, a comunidade espera que esse modal inovador agregue reestruturação eﬁciente, sustentável do transporte público, como
sonharam os fundadores de Brasília, Capital da Esperança, criada à luz de irradiar o novo para o Brasil!
Ou seja, assegurar, ﬁnalmente, legado de transporte público eﬁciente, confortável, integrado, energia limpa, pontual e seguro para atender necessidade crucial
de cidade atra va, compe va, sustentável, inteligente e inclusiva.
Isso, após décadas de transporte segregador, ineﬁciente e que não favoreceu migração do carro para o transporte cole vo.
Colocando-me ao seu dispor, para detalhamento da presente contribuição, peço aceitar minha expressão de apreço e dis nta consideração
Sergio Bueno Fonseca
Presidente do CCAN
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Documento: CCAN_2PROPOSTA DO CCAN ao VLT abril2020
Brasília, Abril de 2020
Veículo Leve sobre Trilhos – VLT
Contribuição do Conselho Comunitário da Asa Norte - CCAN
A- ETAPAS
O VLT, no DF, deveria ter, de início, 3 etapas:
Trecho 1
Aeroporto - TAS - W3 Sul - Estação Central - W3 Norte – TAN
Trecho 2
Rodoferroviária – Eixo Monumental - Estação Central – Esplanada
Trecho 3
TAS - L2 Sul - Estação Central - L2 Norte – TAN
Trajetos sempre com integração na Estação Central, no Marco Zero, garantem maior adesão de passageiros, contribuindo para a viabilidade econômica do VLT.
RESPOSTA 415 (EM)
O projeto do VLT ora em Consulta Pública limita-se ao transporte o Aeroporto até o TAN, passando pela via W3, com as 3 Fases apresentadas. Não está previsto o
traçado pela via L2, que deverá ser atendida por ônibus circulares e nem pelo Eixo Monumental, o que poderá ser objeto de futuro projeto.

CONTRIBUIÇÃO 6
B- ALIMENTAÇÃO
O VLT deve ser alimentado pelos trilhos ou por placas fotovoltaicas associadas a baterias, e não por catenária. Observar que a alimentação por catenária é mais cara a
médio prazo, exigindo constantes manutenções, além de ser menos condizente com o Urbanismo de Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade.
RESPOSTA 416 (EM)
O terceiro trilho energizado, por questão de segurança, só pode ser u lizado em sistemas segregados (sem circulação de pedestres sobre a via), como é o caso do
metrô. Por outro lado, a Alimentação Pelo Solo (APS) é uma tecnologia que foi descartada por conta dos frequentes alagamentos que ocorrem na W3.
O sistema VLT do Distrito Federal teve seu sistema de alimentação concebida através de rede aérea. Foi escolhida essa tecnologia por ser a mais barata de implantar,
ter menor consumo de energia durante toda a vida ú l do projeto, ser de fácil manutenção e ser uma tecnologia de domínio de todos os fornecedores de sistemas
ferroviários leves do Brasil e exterior. Ou seja, a recomendação técnica e econômica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por rede aérea
(catenária).
Quanto aos aspectos urbanís cos tal sistema opera em cidades históricas e preservadas como Roma (ao lado do Coliseu), Istambul, Casablanca, Barcelona, Munique,
Cracóvia, sem agressão ao sí o histórico em que se insere.
O projeto já foi apresentado ao IPHAN, mas ainda não houve um posicionamento conclusivo daquele órgão em relação a esse ponto especíﬁco.

CONTRIBUIÇÃO 7
C- CANTEIROS CENTRAIS
Em complemento a novo paisagismo, os canteiros centrais da W3 e da L2 e sua arborização devem ser man dos e revitalizados.
Os ônibus devem ser re rados completamente da W3 e da L2, tanto para garan r a viabilidade econômica do VLT, quanto para qualiﬁcar a mobilidade do Plano Piloto
em termos ambientais e de segurança dos pedestres.
RESPOSTA 417 (EM)
Os canteiros centrais da via W3 serão man dos, com um projeto de revitalização conforme consta do Caderno 5 – Estações e Terminais.
No projeto está prevista a re rada quase integral dos ônibus da via W3. O Projeto não envolve a via L2. Foram man das e revistos i nerários de duas linhas circulares
de ônibus na W3. Essas linhas fazem percurso da W3 e ainda da Rodoviária do Plano Piloto e L2, conforme consta no Caderno 2 – Estudo de Demanda (item 5.2.1).

CONTRIBUIÇÃO 8
D- INTEGRAÇÃO do VLT aos demais modais
Integração da Linha 1 do VLT nos Terminais de Integração TAN/TAS/TPW com TODOS ônibus oriundos das áreas sul e norte do DF e da Região Metropolitana.
Igualmente, integração com automóveis e micromobilidade
Integração da futura Linha 2 do VLT com ônibus e outros modais no Terminal de Integração na Rodoferroviária/TRF
Integração das Linhas 1 e 2 do VLT com as linhas de Micro-ônibus elétricos circulares e de vizinhança do Plano Piloto na Estação Central, bem como com a
micromobilidade - como bicicletas, pa netes, táxi bike/tuk-tuk - para o úl mo km
Observação:
- Estação Central, coração de Brasília, no Marco Zero, local de passagem dos micro-ônibus elétricos, não mais de estacionamento/garagem
- No Plano Piloto, apenas micro-ônibus elétricos de vizinhança, cruzando ortogonalmente as vias W3, Eixo W, Eixo L e L2, ligando as quadras 900 às quadras 600, bem
como micro-ônibus elétricos circulares na área central e nos eixos L e W não atendidos pelo VLT
- Estacionamentos, próximos aos Terminais, com cobertura de painéis fotovoltaicos e pontos de recarga de baterias
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- Para atrair mais usuários, disponibilização de vagão (por ex. a cada meia hora) para embarque de meios de transporte compar lhados, como bicicletas e pa netes
RESPOSTA 418 (EM)
O projeto atende a todos os requisitos de integração preconizados no PDTU. Foi concebido como parte de uma rede. Prevê integração com o sistema de bicicletas e
pa netes, e privilegia o uso do transporte cole vo e das possibilidades de deslocamento a pé. A integração com o sistema metropolitano de ônibus será pensada pelo
operador do sistema de maneira a o mizar o transporte cole vo do DF como um todo.

CONTRIBUIÇÃO 9
E- VELOCIDADE
Velocidade máxima a 50 km/h, na W3, L2 e Eixo Monumental, no escopo dos conceitos de direito à cidade, cidade para pessoas
RESPOSTA 419 (OU)
Os limites de velocidade nas vias de Brasília serão deﬁnidos pelos órgãos de trânsito. No projeto do VLT todo um sistema de calçadas no Plano Piloto, além da
re ﬁcação, acessibilidade e iluminação nas passagens de pedestres, respeitando os conceitos da cidade para as pessoas.

CONTRIBUIÇÃO 10
F- HORÁRIO DE PICO
Composições com mais vagões nos horários de pico
RESPOSTA 420 (EM)
O número de composições será baseado em estudos e avaliações, incluindo ﬂuxos e horários de pico. A frequência no horário de pico será maior.

CONTRIBUIÇÃO 11
G. HORÁRIO ACESSÍVEL
Em acordo com os requisitos de eﬁciência e pontualidade e graças ao potencial da
Cidade Inteligente, horários de passagem do modal devem ser acessíveis, transparentes, via Internet, nos disposi vos digitais, como o celular dos usuários
RESPOSTA 421 (EM)
Todas as informações importantes para os usuários serão disponibilizadas de forma amigável.

CONTRIBUIÇÃO 12
H. SEGURANÇA
Fundamental câmeras de vídeo nos vagões, conectadas ao Controle Central da
Autoridade Organizadora do Sistema de Transporte Público Cole vo/STPC do Distrito Federal
RESPOSTA 422 (EM)
São previstas câmeras no interior dos veículos, ﬁcando as imagens gravadas caso alguma ocorrência precise ser veriﬁcada.

CONTRIBUIÇÃO 13
I. CONFORTO, HIGIENE
Clima zação, higiene e limpeza no interior dos vagões
RESPOSTA 423 (EM)
O projeto prevê parâmetros de desempenho a serem cumpridos pela futura concessionária para esses quesitos.

CONTRIBUIÇÃO 14
Perspec vas sustentáveis
a) No contexto espacial da Estação do VLT, no Terminal de Integração da Asa Norte, agregar valor graças a inclusão de equipamentos VERDES que favoreçam acesso à
cultura, lazer, serviços públicos e privados de forma a atender tendência cidadã pela produção verde e sustentável
b) Prever acesso para vinda da estação do metrô no TAN e do VLT para a saída Norte (BR-020). E, ampliando qualidade de vida à comunidade, assegurar caminho, via
píer e harmonioso paisagismo, às margens do lago Paranoá e do córrego do Bananal
RESPOSTA 424 (EM)
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O TAN terá papel importan ssimo na distribuição de passageiros dentro do Plano Piloto. A SEMOB está elaborando o projeto do Terminal, de modo a compa bilizá-lo
com o projeto do VLT, garan r a integração com os demais modos de transporte e condições adequadas de acessibilidade.
Com relação às áreas adjacentes o projeto do VLT apresenta proposta de alteração do uso e exploração comercial que estão sendo discu das com a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.

CONTRIBUIÇÃO CCAN_3
À
SEMOB
Encaminho sugestão complementar.
Atenciosamente
Sérgio Bueno da Fonseca
Conselho Comunitário da Asa Norte
Presidente
Documento: CCAN Anexo I contribuicao VLT W3 abr20
ANEXO I. Perspec vas Sustentáveis na Mobilidade Urbana de Brasília
Propostas preliminares para discussão

CONTRIBUIÇÃO 15
A) VLT no TAN: Estação de Atração de Serviços
O Terminal de Integração da Asa Norte/TAN, foi previsto no Brasília Integrada, projeto ﬁnanciado pelo BID/GDF com custo, inicial, de 260 milhões de dólares. O TAN,
após ter seu local original entregue a outra des nação, foi deslocado para terreno novo, hoje precário estacionamento de ônibus com lama, na época da chuva e na
seca, poeira. Motoristas abandonados sem condições de estadia decente. Integração modal prevista: zero.
Este grande Terminal deve promover integração do VLT da W3, com a prevista Estação Asa Norte do Metrô, com modais oriundos da região Norte do DF: ônibus,
automóveis e o futuro VLT. Igualmente, terá conexão com os micro-ônibus elétricos (automá cos no futuro) circulares e de vizinhança do Plano Piloto e adjacências,
com bicicletas e micromobilidade em geral.
Nesse contexto, consoante tendência mundial de estações e terminais hubs de integração intermodal, é importante agregar valor ao terminal, com inclusão de
ediﬁcações para atração de empreendimentos VERDES, sustentáveis.
Isso, para oferta de serviços e pequenos comércios ecológicos, espaços de coworking, acesso à cultura, lazer, serviços públicos e privados de forma a atender
tendência cidadã pela inovação verde e sustentável.
Vale ressaltar que os Terminais, as Estações de Atração de Serviços, além de conveniência e conforto aos usuários, contribuem para ﬁnanciamento de novas linhas de
trilhos.
RESPOSTA 425 (ES)
O TAN terá papel importan ssimo na distribuição de passageiros dentro do Plano Piloto. A SEMOB está elaborando o projeto do Terminal, de modo a compa bilizá-lo
com o projeto do VLT, garan r a integração com os demais modos de transporte e condições adequadas de acessibilidade.
Com relação às áreas adjacentes o projeto do VLT apresenta proposta de alteração do uso e exploração comercial que estão sendo discu das com a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.

CONTRIBUIÇÃO 16
B) Pier na integração do TAN e o Lago Paranoá/Córrego Bananal
Considerando a proximidade do TAN com a orla do lago Paranoá e do Córrego Bananal, sugere-se, com par cipação de especialistas e comunidade, estudar
possibilidade de acesso às margens ribeirinhas para usufruto equilibrado dos bene cios de saudável lazer contempla vo.
São inúmeras as boas prá cas mundiais de estações próximas a rios e lagos que favorecem acesso a bucólica paisagem, via trilhas que levam a píer e a paisagismo
harmonioso. Apesar de estar em distrito comercial, vale examinar a beleza do projeto do renomado arquiteto Norman Foster para a estação Canary Wharf, às
margens do rio Tamisa.(1)
RESPOSTA 426 (OU)
A proposta não faz parte do escopo do estudo do VLT. Poderá ser discu da com a sociedade em momento oportuno e ser incluída em outras ações da SEMOB ou do
Governo do Distrito Federal.

CONTRIBUIÇÃO 17
C) A Estação do Metrô da Asa Norte no TAN
A construção desta estação deve ter prioridade em relação às demais intermediárias da Asa Norte (salvo a do HRAN), tendo em vista sua importância na integração
com os modais vindos da região norte. De fato, é crucial sua função de facilitar a distribuição dos passageiros para os diferentes eixos e vias do Plano Piloto e em
desafogar o excesso de trânsito na área central de Brasília.
Vale lembrar que, na Asa Sul, o metrô inaugurou, primeiramente, as estações Águas Claras e TAS em 1998. A seguir, o túnel foi construído em direção ao Marco Zero.
As estações Central e Galeria só foram inauguradas em 2001. As estações intermediárias estão sendo concluídas aos poucos.
RESPOSTA 427 (OU)
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A expansão do metrô para Asa Norte consta das ações da SEMOB referentes ao planejamento dos sistemas de transporte, mas não faz parte do escopo deste projeto.
Sua viabilização depende da disponibilidade de recursos ﬁnanceiros. Por outro lado, o projeto do TAN, em desenvolvimento pela SEMOB deverá ser compa vel com
futura integração com o metrô.

CONTRIBUIÇÃO 18
D) Mais vagões nos trens do linha do Metrô do DF:
O metrô do DF, com 42 km em única linha, em forma de Y, teve seu edital lançado em 1991 e, nestas 3 décadas, a despeito da duplicação populacional do DF,
permanece como única oferta de transporte de massa sustentável na capital federal.
PERGUNTAS =>
Como ampliar a capacidade da atual linha do Metrô-DF, a baixo custo, prazo rápido, com conforto e segurança aos usuários?
- O Metrô-DF tem na super cie 16 de suas 24 estações. As plataformas das estações de super cie podem ser prolongadas, rapidamente e a baixo custo, para
receber trens com até 8 vagões.
Das 8 estações subterrâneas no Plano Piloto, apenas a Estação Central necessita ter sua plataforma ampliada para receber os trens com até 8 vagões.
Nas linhas de metrô de grandes cidades mundiais que atendem localidades mais distantes da região central, o sistema oferece trens com viagens paradoras e
expressas.
No caso do DF, o trem com 6 a 8 vagões atenderá todas estações de super cie e a par r da Estação Asa Sul seguirá direto até a Estação Central. As demais estações
subterrâneas, sem prolongamento na plataforma, con nuarão a ser atendidas pelos trens com 4 vagões.
Ou seja:
- trem parador com quatro vagões con nuará a atender todas 24 estações
- trem com seis a oito vagões atenderá todas estações de super cie com plataforma ampliada e a estação Central.
Em adição, atrair mais passageiros depende, dentre outros, de modernização do sistema técnico de Controle para frequência amiúde, clima zação para conforto,
sistema de vídeo câmera conectada a gestor central para segurança.
RESPOSTA 428 (OU)
A concessão dos serviços de transporte metroviário está sendo estudada pela SEMOB no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse 03/2019 e não faz
parte do escopo deste projeto. Assim como para o VLT, sugestões podem ser apresentadas no âmbito da respec va Consulta Pública.

CONTRIBUIÇÃO 19
E) Estação do Metrô-DF na Plataforma Central, Marco Zero
A Estação do Metrô, na Plataforma Central, merece estudo para possibilidade de novas galerias subterrâneas, unindo-a diretamente aos setores de diversão sul e
norte, ao teatro, museu e biblioteca. Ou seja, são valiosos espaços centrais subterrâneos que podem ser ladeados por comércio, serviços diversos públicos e privados,
restaurantes, cafés.
A revitalização sustentável destes preciosos equipamentos e áreas centrais se mul plicam com as exigências da população por cidades saudáveis. Exemplo recente, o
projeto do arquiteto Richard Rogers para requaliﬁcação verde e peatonal do quarteirão em torno da estação Montparnasse, em Paris (2).
A implementação ordenada dos terminais TAS e TAN, ao atender correta integração intermodal das linhas de ônibus das regiões sul e norte do DF com o metrô, o VLT
e as linhas de micro-ônibus elétricos circulares garan rá distribuição eﬁciente dos passageiros para as diferentes vias e eixos do Plano Piloto.
A Plataforma Central, revitalizada, deixará de ser degradante cartão postal com depósito de ônibus e carros no Marco Zero, coração da capital da República, para
estratégico espaço de convivência democrá ca, encontro de cultura, arte, concertos, lazer, espaços de gastronomia, serviços, confraternização de turistas e
moradores do DF e Entorno.
E Brasília Patrimônio, verá nascer, enﬁm, sua planejada Casa de Chá, com vista para o nascer da lua além da Esplanada e para o pôr de sol nos altos da Torre de TV.
RESPOSTA 429 (OU)
A concessão dos serviços de transporte metroviário está sendo estudada pela SEMOB no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse 03/2019 e não faz
parte do escopo deste projeto. Assim como para o VLT, sugestões podem ser apresentadas no âmbito da respec va Consulta Pública.

CONTRIBUIÇÃO 20
F. Requaliﬁcação verde, sustentável dos demais núcleos urbanos do Distrito Federal e Região Metropolitana
A reestruturação sustentável da mobilidade na área central de Distrito Federal, com vistas a garan r eﬁciência e saúde a todos e, ao mesmo tempo, proteger Brasília
Patrimônio Cultural da Humanidade, cons tui estratégico projeto inicial que deve, em momento seguinte, beneﬁciar todas unidades administra vas da Brasília
Metrópole.
1. Aspecto do passeio da estação Canary Wharf, junto às margens do rio Tâmisa. Projeto do arquiteto, prêmio Pritzker, Norman Foster
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2. Revitalização no quarteirão próximo à Estação Montparnasse, Paris.
Concurso internacional: projeto laureado do arquiteto londrino Richard Rogers

RESPOSTA 430 (OU)
A SEMOB agradece as contribuições. Por não fazer parte do escopo do projeto do VLT, poderão ser discu das no âmbito de outras ações do Governo do Distrito
Federal.

Nº: 23e
NOME DO INTERESSADO: Thiago Affonso Meira – LOGIT

CONTRIBUIÇÃO
Formulário de Contribuição: LOGIT Formulário-de-Contribuição (thm)
Estudo de demanda (2)
Qual o impacto no tempo de viagem ao recortar as linhas de ônibus e forçar o usuário a u lizar o VLT?
Entendo que é fundamental reorganizar as linhas de ônibus do DF, inclusive aquelas que concorrem com o Metrô.
Mas é importante que o governo apresente o sustento em seu estudo (no caso, a redução de custo operacional) dado que o tema do tempo de viagem não será de
preocupação da inicia va privada.
RESPOSTA 431 (ES)
Além do projeto do VLT, existem outras parcerias em estruturação pela SEMOB, como a concessão do sistema metroviário e o BRT eixos Sul e Oeste, o planejamento
para nova licitação do transporte cole vo por ônibus e para outras linhas de BRT, além de outras ações referentes ao transporte cole vo. Portanto, o planejamento
integrado de todo o sistema de transportes não pode ser objeto de um único projeto como o do VLT na W3.
O impacto no tempo de viagem do usuário do VLT vai depender de sua origem e de seu des no, mas o obje vo é oferecer uma nova opção que, no trajeto da W3,
traria ganhos em termos de frequência e regularidade, além de ser um meio de transporte mais moderno, seguro e sustentável.

Nº: 24e
NOME DO INTERESSADO: Tiago Augusto Alves - CCR

Prezados(as),
Boa Tarde!
Em atendimento ao Aviso de Consulta Pública publicado no DODF, a CCR S.A., empresa inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.846.056/0001-97 , vem respeitosamente
apresentar as sugestões e contribuições aos documentos (minuta de edital, contrato e anexos) da Concessão do VLT Brasília disponibilizados no site da Consulta
Pública.
Encaminhamos as contribuições no arquivo em Word conforme o modelo de formulário es pulado, e disponibilizamos os arquivos complementares anexos das
contribuições pelo link abaixo em razão da ultrapassagem do limite estabelecido de 20 Mb.
h ps://we.tl/t-wUUl2CwUoC
Pedimos a gen leza de conﬁrmar o recebimento da mensagem.
Permanecemos a disposição.
Atenciosamente,
Tiago Augusto Alves
Novos Negócios

CONTRIBUIÇÃO 1
1. Item 4.3.2 da Minuta de Edital
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O disposi vo em referência estabelece que a emissão de créditos eletrônicos pelo Poder Concedente é condicionada à apresentação de garan a pela Concessionária,
na modalidade de ﬁança bancária, seguro-garan a ou caução em dinheiro. Ocorre que a emissão de créditos eletrônicos no âmbito do Sistema de Bilhetagem
Eletrônica deve ocorrer mediante pagamento prévio do usuário e, de acordo com o item 4.3.3 do Edital, o valor resultante da venda de créditos eletrônicos será
depositado em conta de arrecadação, de movimentação restrita por ins tuição ﬁnanceira.
Nesse sen do, não haverá ingerência da Concessionária sobre os valores pagos pelos usuários (vez que depositados em conta de arrecadação), tampouco qualquer
risco ao Poder Concedente em relação à venda de créditos eletrônicos (vez que condicionada ao prévio pagamento pelo usuário).
Portanto, não há sen do em se exigir prestação de garan a pela Concessionária como condição à emissão de créditos eletrônicos pelo Poder Concedente.
Recomenda-se a exclusão do item 4.3.2 da versão ﬁnal do Edital.
RESPOSTA 432 (AJ)
Sugestão acolhida. O item será excluído.

CONTRIBUIÇÃO 2
2. Item 14.5.2 da Minuta de Edital
O disposi vo em referência, que precede a listagem de experiências a serem comprovadas pelos licitantes, por meio de atestados, para ﬁns de qualiﬁcação técnica,
traz a seguinte redação: “14.5.2 Atestado(s) comprovando as seguintes experiências, sendo cada item um único atestado: [...]”.
Entendemos que a frase “sendo cada item em um único atestado” tem por obje vo afastar a possibilidade de somatório de atestados para ﬁns de a ngimento dos
quan ta vos exigidos em cada experiência. Sob a perspec va jurídica e de bom senso, qualquer outra interpretação não seria razoável, tendo em vista que um
mesmo atestado pode evidenciar mais de uma experiência, logicamente.
Não obstante, a redação do item 14.5.2, da forma como veiculada, permite a interpretação (equivocada, em nossa visão) de que todas as experiências listadas devem
constar em um único atestado. Entendemos que as experiências listadas nos subitens do item 14.5.2 poderão ser comprovadas por diferentes atestados, desde que
respeitada a vedação ao somatório de atestados para ﬁns de a ngimento dos quan ta vos mínimos exigidos.
Portanto, entendemos que a versão ﬁnal do Edital deverá trazer a seguinte redação para o item 14.5.2: “14.5.2 Atestado(s) comprovando as seguintes experiências,
vedado o somatório de atestados para a ngimento dos quan ta vos exigidos: [...]”.
RESPOSTA 433 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 3
3. Itens 14.5.2.1 da Minuta de Edital
O disposi vo em referência exige experiência, para ﬁns de qualiﬁcação técnica, em “elaboração” de projeto execu vo 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.
É bastante comum que concessionárias de infraestrutura subcontratem, sob sua integral responsabilidade, a elaboração de projetos de engenharia. Em razão disso, a
exigência do item 14.5.2.1, tal como formulada, restringe indevidamente a compe vidade do certame, privilegiando a par cipação de grupo especíﬁco de agentes
econômicos: empresas construtoras. Isso, não há dúvida, representação restrição absolutamente indevida para par cipação no procedimento licitatório e prejudica
tanto a Administração Distrital quanto os usuários dos serviços que serão concedidos.
Pelo exposto, entende-se que a versão ﬁnal do Edital deverá veicular a seguinte redação para o item 14.5.2.1: “14.5.2.1. Responsabilidade pela elaboração de projeto
execu vo 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 6km”
RESPOSTA 434 (EM)
O item 14.5.10 do Edital prevê a possibilidade de o licitante subcontratar a execução dos itens 14.5.2.1 e/ou 14.5.3, hipóteses em que a subcontratada deverá
apresentar todos os atestados ali exigidos, o que supre a alteração proposta.

CONTRIBUIÇÃO 4
4. Itens 14.5.2.2, 14.5.2.3 e 14.5.2.4 da Minuta de Edital
Os disposi vos em referência exigem experiência, para ﬁns de qualiﬁcação técnica, em “execução” de obras.
É bastante comum que concessionárias de infraestrutura subcontratem, sob sua integral responsabilidade e gestão, a execução de obras. Em razão disso, a exigência
do item 14.5.2.1, tal como formulada, restringe indevidamente a compe vidade do certame, privilegiando a par cipação de empresas construtoras, em um cenário
em que a subcontratação de execução de obras pela concessionária, sob sua integral responsabilidade, não traz qualquer prejuízo ao projeto.
A exigência de comprovação de “implantação’, ao invés de “execução” de obras, supre a controvérsia, admi ndo que players com experiência comprovada em
implementação de obras possam disputar o certame.
Pelo exposto, entende-se que a versão ﬁnal do Edital deverá veicular a seguinte redação para os itens 14.5.2.2, 14.5.2.3 e 14.5.2.4:
14.5.2.2 Implantação 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 Implantação de obras de estações de passageiros para sistema de transporte urbano de passageiros sobre trilhos, com uma quan dade mínima de 5 (cinco)
estações.
14.5.2.4 Implantação 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.
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RESPOSTA 435 (EM)
O edital prevê a possibilidade de formação de consórcios o que amplia a concorrência. Por outro lado, a atestação exigida refere-se a menos de 30% do objeto
licitado, ampliando bastante a concorrência. Portanto, entende-se que não há restrição à compe vidade

CONTRIBUIÇÃO 5
5. Itens 14.5.2.5 da Minuta de Edital
O disposi vo em referência exige experiência, para ﬁns de qualiﬁcação técnica, em fabricação, fornecimento e colocação em operação de veículos leve sobre trilhos
(VLTs), em contrato com no mínimo 5 (cinco) unidades fornecidas.
É bastante comum que operadores de VLT (p.ex., concessionárias) adquiram os veículos leves sobre trilhos de terceiros, para operação no âmbito dos contratos
de dos. A exigência de experiência em “fabricação” é extremamente restri va à compe vidade do certame, não apenas por serem poucos os players que reúnam
toda a experiência operacional exigida e também a de fabricação de veículos, mas também porque não haverá nenhum prejuízo ao projeto se a concessionária
adquirir os veículos junto a terceiros, sob sua integral responsabilidade.
Veja-se, ainda, que concessionárias de serviços públicos estão, como regra, sujeitas à tributação pelo imposto de prestação de serviços – ISS, pelas caracterís cas dos
serviços que lhes são cobrados, e não pela ICMS, que poderia ser incidente sobre a vidades de fabricação de equipamentos. O Distrito Federal, por meio do Convênio
ICMS 94, de 28 de setembro de 2012, é autorizado a conceder isenção do ICMS rela vo às operações internas e interestaduais, bem como ao diferencial de alíquotas,
com bens e mercadorias des nados às redes de transportes públicos sobre trilhos de passageiros.
Incluir a a vidade de fabricação no escopo do contrato seria equivalente a onerá-lo indevidamente (e, assim, onerar o próprio Governo do DF e os usuários, em
função de eventual inserção de todos os custos do serviço nas formas de remuneração (por meio de contraprestação pública ou pagamento tarifário) da própria
concessionária.
Vale ressaltar que os itens 14.5.2.6 e 14.5.2.7 da Minuta de Edital exigem experiência apenas em fornecimento e colocação em operação, o que corrobora o
entendimento de que a comprovação de experiência em fabricação é prescindível.
Sendo assim, entende-se que a versão ﬁnal do Edital deverá veicular a seguinte redação para o item 14.5.2.5: “14.5.2.5 Fornecimento e colocação em operação de
veículos leve sobre trilhos (VLTs), em contrato com no mínimo 5 (cinco) unidades fornecidas”.
Arquivo referência: ANEXO
(Arquivos com tamanho superior a 20 MB devem ser enviados por link):
h ps://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2012/CV094_12
RESPOSTA 436 (AJ)
Contribuição apresentada será acolhida e incluída nos documentos do Projeto.

CONTRIBUIÇÃO 6
6. Item 14.8.3 da Minuta de Edital
A Minuta de Edital exige, como documentos de habilitação, a apresentação de minutas rela vas à organização societária da Concessionária (i.e., estatuto social;
acordo de acionistas; composição dos órgãos de Administração; estrutura organizacional até o primeiro escalão hierárquico abaixo da Diretoria, incluindo nesse nível,
obrigatoriamente, a função de ouvidor e a função de atendimento ao usuário) e, no que couber, a previsão de sua evolução.
Além de pouco usual, o requisito burocra za o processo licitatório e não tem efeitos prá cos, dado que as minutas de documentos societários da SPE não inﬂuenciam
na habilitação e qualiﬁcação das licitantes.
Sugere-se, portanto, que a versão ﬁnal do Edital exija apenas do licitante vencedor, como condição à assinatura do Contrato, a apresentação do estatuto social da SPE
a ser cons tuída e a descrição da estrutura acionária e de gestão considerada para a SPE, contendo: (i) descrição dos pos de ações; (ii) iden ﬁcação dos acionistas e
suas respec vas par cipações por po de ação; (iii) indicação da composição societária da Concessionária, conforme aplicável, e de suas Controladoras até o nível das
pessoas sicas, e, caso a Controladora da SPE seja fundo de par cipação em inves mentos, o atendimento do presente item deverá considerar a existência de co stas
majoritários, ou de órgão e respec vos membros, com poder de inﬂuência para alterar o estatuto do fundo, detentores dos poderes análogos àqueles referidos na Lei
Federal nº 6.404/76, para ﬁns de iden ﬁcação do controlador; (iv) cópia dos acordos de acionistas da SPE, quando aplicável; (v) iden ﬁcação dos principais
administradores, incluindo seus respec vos currículos; (vi) compromisso com princípios de governança corpora va na gestão da SPE, conforme regulamentação
especíﬁca; (vii) iden ﬁcação das Partes Relacionadas.
RESPOSTA 437 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 7
7. Itens 16.7 e 16.10 da Minuta de Edital
O procedimento da licitação previsto no item 16 da Minuta do Edital não contempla a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento de propostas –
faculdade admi da pelo art. 13 da Lei Federal nº 11.079/2004 e pelo art. 13 da Lei nº 3.792/2006 do Distrito Federal.
Em procedimentos licitatórios em que a fase de habilitação precede a de julgamento, há necessidade de (i) análise dos documentos de habilitação de todas as
proponentes pela Comissão de Licitação, bem como de (ii) oportunizar às licitantes o direito de apresentar recursos contra os documentos de habilitação das
concorrentes e de apresentar contrarrazões recursais em face de ques onamentos sobre sua própria documentação. A experiência mostra que tal ordem de fases
(i.e., habilitação antes do julgamento) torna o procedimento licitatório mais burocrá co, lento e li gioso. Os bene cios que se espera com a outorga dos serviços à
inicia va privada poderão ser comprome dos, portanto, por uma mera questão procedimental que, em nossa visão e pela prá ca vanguardista em temas de
concessões comuns e parcerias público-privadas, mostra-se inadequada.
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Bem por isso, com vistas a trazer eﬁciência e celeridade ao procedimento licitatório das parcerias público-privadas, a Lei Federal nº 11.079/2004 admi u a inversão da
ordem das fases de habilitação e julgamento de propostas. Nessa hipótese, encerrada a fase de classiﬁcação das propostas econômicas, procede-se à abertura do
envelope de documentos de habilitação da licitante mais bem classiﬁcada. Com isso, é possível evitar longas discussões sobre adequação dos documentos de
habilitação de licitantes que sequer apresentaram propostas econômicas compe vas.
Além disso, a prá ca consolidada em projetos de concessão e PPP é a de adoção de inversão de fases (p.ex., Edital nº 01/2013, referente à parceria público-privada
para implantação das obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, manutenção e expansão do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de
Freitas; Concorrência Pública nº 01/2012, rela va à contratação, em regime de PPP, da implantação, operação e manutenção de sistema de transporte cole vo de
passageiros, por meio de veículos leves sobre trilhos – VLT na Região Portuária e Central do Rio de Janeiro; Concorrência Internacional nº 02/2016, para concessão
onerosa da prestação do serviço público de transporte de passageiros das linhas 5-Lilás e 17-Ouro da Rede Metroviária de São Paulo; Concorrência Internacional nº
01/2019 da ARTESP, rela va à concessão rodoviária do lote Piracicaba-Panorama; Concorrência Pública nº 09/2019 do Município de Porto Alegre, rela va à PPP de
iluminação pública; Edital de Concessão nº 02/2019 da ANTT, rela vo à concessão da rodovia BR-101/SC).
Pelo exposto, em prol da celeridade e eﬁciência do procedimento licitatório, entende-se a versão ﬁnal do Edital deve veicular a inversão da ordem das fases de
habilitação e julgamento de propostas.
RESPOSTA 438 (EM)
Os disposi vos legais citados facultam a inversão de ordem das fases de habilitação, porém não os torna um procedimento obrigatório. O certame com inversão de
fases, por sua vez, também incorre na possibilidade de riscos inerentes aos procedimentos que o caracterizam. Por exemplo, em um hipoté co caso em que a
proposta econômica melhor classiﬁcada venha a ser inabilitada posteriormente, pode haver ques onamentos quanto a vantajosidade daquela que venha a ser
habilitada na sequência. O procedimento de licitação previsto na minuta de edital será man do.

CONTRIBUIÇÃO 8
7. tem 21.2.4.6 da Minuta de Edital e Cláusula 12.4 da Minuta de Contrato
Os disposi vos em referência veiculam exigência de anuência prévia do Poder Concedente para contratação de emprés mos que tenham como garan a direitos
emergentes da Concessão. Ocorre que a Lei Federal nº 8.987/1995 (aplicável subsidiariamente às concessões patrocinadas por força do art. 3º, § 1º, da Lei Federal nº
11.079/2004) já confere autorização suﬁciente para que concessionárias ofereçam direitos emergentes da concessão em garan a a contratos de ﬁnanciamento, até o
limite que não comprometa a operacionalização e a con nuidade da prestação do serviço.
O racional dos disposi vos legais é exatamente o de tornar a gestão da concessão menos burocrá ca, sujeitando-a à eﬁciência e às melhores decisões empresariais
que serão tomadas pela própria concessionária, em prol dos serviços concedidos e para cumprimento de todas as obrigações contratuais. Onerá-la como este
procedimento de anuência prévia, ou com outras questões burocrá cas semelhantes, irá na contramão deste racional.
Em vista da autorização legal, sugere-se que a exigência de prévia anuência do Poder Concedente seja excluída da versão ﬁnal do Edital e da Minuta de Contrato.
RESPOSTA 439 (EM)
Os itens citados estão em consonância com o art. 28 e 28-A da Lei 8987/95 c/c o art. 5º, § 2º da Lei nº 11.079/2004, que assim dispõe:
Art. 5º. (...)
§ 2º Os contratos poderão prever adicionalmente:
I - os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará a transferência do controle ou a administração temporária da sociedade de propósito especíﬁco aos
seus ﬁnanciadores e garan dores com quem não mantenha vínculo societário direto, com o obje vo de promover a sua reestruturação ﬁnanceira e assegurar a
con nuidade da prestação dos serviços, não se aplicando para este efeito o previsto no inciso I do parágrafo único do art. 27 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 ;
(Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)
II – a possibilidade de emissão de empenho em nome dos ﬁnanciadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias da Administração Pública;
III – a legi midade dos ﬁnanciadores do projeto para receber indenizações por ex nção antecipada do contrato, bem como pagamentos efetuados pelos fundos e
empresas estatais garan dores de parcerias público-privadas.
Nota-se que os disposi vos acima permitem que os ﬁnanciadores recebam indenizações diretamente do Poder Público, recebam empenho diretamente do Poder
Público, bem como permitem o controle e administração temporária da sociedade de propósito especíﬁco pelos seus ﬁnanciadores, mo vo pelo qual, faz-se
necessária a anuência do Poder Público previamente, com a ﬁnalidade de assegurar a todas as partes envolvidas a ciência das cláusulas legalmente admi das e
pactuadas.
Não há, portanto, ilegalidade na exigência de anuência prévia.

CONTRIBUIÇÃO 9
9. Minuta de Edital
A Minuta de Edital não apresenta regramento sobre impugnação do Edital. Para ﬁns de segurança jurídica e clareza de informações, sugere-se que o Edital trate
expressamente da possibilidade de impugnação, do prazo e forma de apresentação e do prazo de julgamento pela comissão de licitação.
RESPOSTA 440 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 10
10. Minuta de Contrato
A Minuta de Contrato não apresenta cláusula de deﬁnições, o que acaba por diﬁcultar a análise do documento e a interpretação das cláusulas pelos interessados.
Assim, sugere-se que a Minuta de Contrato apresente cláusula especíﬁca de deﬁnições.
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RESPOSTA 441 (EM)
O contrato trata-se de um anexo ao Edital. Portanto, todas as deﬁnições do EDITAL aplicam-se ao CONTRATO.

CONTRIBUIÇÃO 11
11. Cláusula 5.2 da Minuta de Contrato
A Minuta de Contrato condiciona o início do prazo de vigência da Concessão à conclusão da Etapa Preliminar. Ocorre que há diversos aspectos de incerteza no âmbito
do projeto, capazes de comprometer a sua viabilidade caso não sejam devidamente equacionados, dos quais apenas parte foi contemplada na Etapa Preliminar. São
eles: (i) obtenção da Licença Prévia do empreendimento pelo Poder Concedente; (ii) disponibilização das áreas em que o VLT será implantado; (iii) levantamento de
recursos pelo Poder Concedente para custeio de suas obrigações contratuais (especialmente aporte de recursos e contraprestação pecuniária); (iv) cons tuição da
garan a pública; (v) contratação do veriﬁcador/cer ﬁcador independente para aferição do cumprimento dos indicadores de desempenho pela Concessionária.
As melhores prá cas de modelagem de contratos de concessão e PPP demonstram que a forma mais adequada de equacionamento dos pontos em questão (de
essencial relevância para a viabilidade e segurança do projeto) é a de tratá-los como condições de eﬁcácia do contrato.
As condições de eﬁcácia têm por obje vo evitar os enormes prejuízos gerados às partes envolvidas e à sociedade, quando determinado projeto de infraestrutura não
a nge, tempes vamente, as condições mínimas para sua viabilidade. Vale lembrar que, recentemente, foi editada a Lei 13.448, de 05 de junho de 2017, para admi r
a “devolução” de contratos de parceria para empreendimentos de infraestrutura, em resposta à crise pela qual passaram diversas concessionárias do setor logís co,
exatamente em razão de não terem conseguido implementar as condições mínimas para a viabilidade dos projetos.
Nesse sen do, sugere-se que as cláusulas 5.2 e seguintes da versão ﬁnal da Minuta de Contrato tenham a seguinte redação:
5.2 O prazo de vigência da Concessão terá início após cumpridas as seguintes condições de eﬁcácia, cumula vamente:
5.2.1 Obtenção, pelo Poder Concedente, da Licença Prévia do empreendimento;
5.2.2 Liberação, pelo Poder Concedente, de todas as áreas onde o VLT será implantado, livres de quaisquer ônus;
5.2.3 Celebração de Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta Vinculada entre Poder Concedente, Concessionária e ins tuição
ﬁnanceira;
5.2.4 Apresentação do Plano de Financiamento do Poder Concedente, contendo indicação das fontes de recursos para custeio do Aporte de Recursos e da
Contraprestação, e do arranjo efe vamente cons tuído para viabilização de tais pagamentos;
5.2.5 Contratação do Veriﬁcador Independente pela Concessionária, após escolha do Poder Concedente baseada em lista tríplice, observado o regramento deste
Contrato.
5.2.6 Publicação da Ordem de Início para Fornecimento e Implantação – Fase I no DODF, após o cumprimento das condições anteriores.
5.3 Caso as condições de eﬁcácia não sejam cumpridas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de assinatura do Contrato, a Concessionária terá
direito à recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato.
A tulo de exemplo, os contratos de concessão das PPPs de iluminação pública dos Municípios de Teresina/PI e Porto Alegre/RS estabeleceram como condições de
eﬁcácia a assinatura do contrato com a ins tuição ﬁnanceira depositária e o depósito de parte do valor a ser man do na Conta Reserva (u lizada como garan a de
pagamento da contraprestação pecuniária).
No mesmo sen do, a minuta do contrato de concessão da Ferrogrão, subme da à audiência pública pela ANTT, veiculou como condições de eﬁcácia a obtenção de
licença prévia pela concessionária (a licença de instalação foi reconhecida como condição de eﬁcácia no relatório da audiência pública); emissão de declarações de
u lidade pública para ﬁns de desapropriação pela ANTT; contratação de cer ﬁcadora independente; obtenção de ﬁnanciamento de longo prazo pela Concessionária,
tendo conferido o prazo de 36 meses, prorrogáveis por até 12 meses, para o cumprimento das condições.
Na mesma linha, o Contrato referente ao Processo STM nº 000672/2013 (PPP da Linha 18 – Bronze, do Estado de São Paulo) previu que a vigência da Concessão
estaria atrelada à “Declaração de Início do Prazo de Vigência da Concessão”, emi da após concluídas as obrigações do Poder Concedente previstas na Etapa
Preliminar (cl. 4.1.2), o que incluía (cl. 4.1.2.1): (i) formalização da par cipação da Concessionária no sistema de arrecadação centralizada; (ii) estruturação ﬁnanceira,
deﬁnida pelo Poder Concedente, do ﬂuxo de Aporte De Recursos em favor da Concessionária; (iii) formalização de contrato de penhor para a efe vidade da Garan a
da Contraprestação Pecuniária; (iv) alteração, pelo Poder Concedente, de decreto de u lidade pública, referente às desapropriações, ocupações temporárias e
servidões administra vas dos imóveis necessários à implantação do empreendimento; (v) informação, pelo Poder Concedente à Concessionária, acerca de estudos e
projetos de intervenções municipais, inclusive de sistemas viários, que inﬂuenciam e se relacionam com a implantação, operação e manutenção da LINHA 18; (vi)
informação, pelo Poder Concedente à Concessionária, acerca das condições de eventuais projetos relacionados às interfaces com demais linhas do serviço público
metroferroviário a serem consideradas na implantação da Linha 18; (vii) transferência da tularidade da Licença Prévia - LP para a Concessionária, com a competente
responsabilidade pela con nuidade do processo de licenciamento do empreendimento, pela obtenção da Licença de Instalação – LI e da Licença de Operação – LO e
pelas renovações desta; (viii) formalização do “contrato de prestação de serviços de administração de valores em conta vinculada.
Dessa maneira, ﬁca claro que a adoção do regramento sugerido tem o condão de mi gar os principais riscos do projeto, ao veicular prazo razoável para que sejam
equacionados pelo Poder Concedente, mo vo pelo qual sugere-se a sua inclusão na versão ﬁnal da Minuta de Contrato.
RESPOSTA 442 (EM)
Parte das sugestões propostas, embora não constem como condição de eﬁcácia, constam no contrato como obrigação do PODER CONCEDENTE e, segundo o item
28.3.7, o não cumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações implica em reequilíbrio do contrato em favor da CONCESSIONÁRIA.
Quanto à questão especíﬁca do licenciamento prévio, a SEMOB vem realizando trata vas com o IBRAM na tenta va de adiantar o processo.

CONTRIBUIÇÃO 12
12. Cláusulas 6.1.1.2, 7.5.1, 7.6.1, 7.9.2.1, 8.5.2.1, 9.6 e 12.3.5, da Minuta de Contrato
As cláusulas em referência atribuem prazo ao Poder Concedente para se manifestar em relação a projetos de engenharia e outros temas da concessão. Ocorre que,
em nenhuma delas, há indicação da consequência para eventual cenário de descumprimento do prazo ﬁxado. Nesse sen do, sugere-se que a falta de manifestação
tempes va do Poder Concedente seja entendida, para todos os ﬁns, como não objeção.
Veja-se que este po de clausulado tem sido corriqueiramente inserido em contratos de concessão, como verdadeira medida de certeza jurídica para a prestação de
serviços pela concessionária. Como exemplo, em recente licitação para outorga dos serviços de iluminação pública, o Município de Porto Alegre u lizou-se da
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seguinte redação (disponível em h p://www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?reg=53&p_secao=256):
"12.2.1. Em até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE deverá se manifestar acerca do PLANO DE TRANSIÇÃO OPERACIONAL,
aprovando-o ou solicitando as adequações necessárias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o não atendimento da legislação, das normas
aplicáveis, de disposições do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.
12.2.1.1. Na hipótese de solicitação de adequações, a CONCESSIONÁRIA deverá realizá-las em até 15 (quinze) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de até 15
(quinze) dias para aprovar o PLANO DE TRANSIÇÃO OPERACIONAL reformulado ou solicitar a re ﬁcação das alterações propostas, até que haja a deﬁni va aprovação
do documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante solicitação.
12.2.1.2. No caso de ausência de manifestação do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para aprovação do PLANO DE TRANSIÇÃO OPERACIONAL, este será
considerado aprovado".
Sugere-se, ainda, que seja resguardada a possibilidade de o Poder Concedente manifestar eventuais objeções posteriormente, as quais deverão ser sanadas pela
Concessionária desde que materialmente possível e respeitado o seu direito (i.e., da Concessionária) ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
Finalmente, e em relação especiﬁcamente à atual cl. 22.1.18 da Minuta de Contrato, sugere-se que, em função da sensibilidade do tema para prestação adequada de
serviços pela Concessionária, que prazo de aprovação de projetos execu vos seja reduzido de 3 (três) meses para 20 (vinte) dias, contados de sua apresentação pela
Concessionária ao Poder Concedente.
RESPOSTA 443 (AJ)
Sugestão parcialmente acolhida. A falta de manifestação tempes va será entendida como não objeção e o prazo de aprovação de projetos será reduzida para 45 dias.
Porém, no caso de não aprovação ou aprovação parcial e reapresentação pela concessionária, o prazo é reaberto. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 13
13. Cláusula 6.1.3 da Minuta de Contrato
Sugere-se que o plano de ﬁnanciamento do Poder Concedente indique não apenas as fontes de receitas dedicada ao custeio de suas obrigações pecuniárias, mas o
arranjo que assegurará a efe va u lização de tais receitas no âmbito do projeto. Signiﬁca dizer que, na hipótese de o Poder Concedente indicar receitas orçamentárias
como fonte de custeio de suas obrigações pecuniárias, deverá veicular também o arranjo efe vamente cons tuído para viabilização de tais pagamentos (como por
exemplo, abertura de conta vinculada, de movimentação restrita; atribuição de poderes ao Agente de Pagamento para movimentação de recursos; depósito de
valores; etc.).
Adicionalmente, sugere-se que a apresentação de plano de ﬁnanciamento pelo Poder Concedente seja uma condição de eﬁcácia do Contrato. Isso porque, sem que
haja certeza e segurança em relação à existência de fontes de recursos dedicadas ao custeio das obrigações pecuniárias do Poder Concedente (em especial, Aporte de
Recursos e Contraprestação), o projeto se torna demasiadamente arriscado, o que impacta sua atra vidade ao mercado e, em úl ma instância, a obtenção da
proposta mais vantajosa à Administração Pública.
Ao se prever a apresentação do Plano de Financiamento, com formalização dos arranjos de pagamentos cons tuídos para o projeto e como condição de eﬁcácia
contratual, mi ga-se o risco de inadimplemento das obrigações pecuniárias do Poder Concedente (um dos principais riscos – se não o principal – em projetos de PPP).
RESPOSTA 444 (EM)
A apresentação de plano de ﬁnanciamento pelo Poder Concedente está prevista na Etapa Preliminar e deve ser cumprida para que se dê início ao prazo de vigência do
contrato. De acordo com o item 6.1.3, no plano a ser apresentado deve constar documentos que demonstrem claramente a tomada de providências concretas no
sen do de assegurar a execução do CONTRATO.

CONTRIBUIÇÃO 14
14. Cláusulas 7.1.9 e 27.3 e Anexo XVI da Minuta de Contrato
O Anexo XVI da Minuta de Contrato veicula proposta de Rede Integrada Ônibus/VLT, baseada na racionalização da rede de transporte cole vo que impacta
diretamente a avenida W3, com vistas a minimizar a operação concorrencial entre os dois sistemas.
Conforme esclarecido na sessão online da Audiência Pública, de 14.04.2020, estuda-se manter apenas um mínimo de linhas circulares na W3, de modo a priorizar a
u lização do VLT nessa via.
Não apenas é essencial que informações precisas em relação à reorganização da matriz de transporte na área de inﬂuência do VLT estejam disponíveis quando da
publicação do Edital, para que os concorrentes tenham condições de es mar a demanda do projeto e, com isso, preciﬁcar adequadamente as suas propostas no
âmbito da licitação, mas também que (i) o Poder Concedente assuma o risco de que tal reorganização estará integralmente implementada na data de início da
operação do VLT e (ii) o Contrato de Concessão veicule consequência para o Poder Concedente caso descumpra a obrigação de implantar a Rede Integrada, em sua
integralidade, até data de início da operação do VLT.
Considerando que a Concessionária não deterá nenhuma ingerência sobre a efe va e tempes va implementação da proposta de Rede Integrada Ônibus/VLT,
entende-se que a Minuta de Contrato deve alocar como risco do Poder Concedente a implementação tempes va da proposta de Rede Integrada Ônibus/VLT.
Trata-se de solução contratual já testada (vide contrato de concessão da Linha 4 do Metrô de São Paulo) e bem-sucedida, apta a mi gar o risco em questão.
Além disso, caso a Rede Integrada Ônibus/VLT não esteja integralmente implementada na data de início da operação do VLT, o Poder Concedente deverá ser
responsabilizado. Entende-se que a consequência mais apropriada, nessa hipótese, é a de que o Poder Concedente assuma integralmente o risco de demanda do
projeto até a completa implantação da Rede Integrada Ônibus/VLT, com a devida compensação ﬁnanceira à Concessionária, em periodicidade mensal, nas parcelas B1
e B2 da contraprestação, pelo total da diferença entre demanda projetada e demanda real do VLT. Uma vez implementada a Rede Integrada Ônibus/VLT em sua
totalidade, passaria a viger o mecanismo de compar lhamento do risco de demanda previsto nas cláusulas 27.3.3.1 e 27.3.3.2.
RESPOSTA 445 (AJ)
Sugestão parcialmente acolhida. A redação será ajustada no sen do de que o risco de demanda será exclusivo do Poder Concedente, enquanto não houver o
seccionamento das linhas de ônibus que trafegam pela W3, a exceção das linhas circulares propostas no Caderno 2 – Estudo de Demanda e eventuais linhas do
entorno, cuja gestão não compete à SEMOB.
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CONTRIBUIÇÃO 15
15. Cláusula 7.7 da Minuta de Contrato
A cláusula 7.7 da Minuta de Contrato atribui o prazo de 60 dias, “contados da aprovação”, para a Concessionária apresentar relatório de teste de funcionamento de
equipamentos e sistemas que compõem o SBE para análise do Poder Concedente, conforme diretrizes, prazos e caracterís cas estabelecidas no Anexo VII.
Sugere-se a exclusão da Cláusula 7.7 da versão ﬁnal da Minuta de Contrato, uma vez que veicula prazo incompa vel com outros prazos indicados nas cláusulas e
anexos contratuais (p.ex., cláusulas 7.3 e 7.8 do Contrato e prazo de início de operação constante do PIP).
RESPOSTA 446 (EM)
O disposi vo trata da implantação do SBE nos Veículos, Terminais e Estações de Embarque e Desembarque do VLT, e da Rede de Distribuição de Créditos e Cartões.
O contrato prevê os seguintes prazos:
12 meses, a par r do início da FASE I, para apresentação do Projeto Básico do SBE;
10 dias para aprovação do Poder Concedente;
30 dias após a aprovação para apresentar o Projeto Execu vo e cronograma de implantação para aprovação;
10 dias aprovação do Poder Concedente;
60 dias contados da aprovação, para apresentação do relatório de teste de funcionamento de equipamentos e sistemas que compõem o SBE, para análise do
PODER CONCEDENTE;
90 dias contados da apresentação do relatório, apresentação do SBE apto à operação comercial.
Entende-se que esses prazos estão adequados.

CONTRIBUIÇÃO 16
16. Cláusula 7.9.2 da Minuta de Contrato
A cláusula 7.9.2 da Minuta de Contrato estabelece que a Concessionária deverá apresentar o Plano de Operação – VLT – Fase I no prazo de até 12 (doze) meses após a
emissão da Ordem de Início da Fornecimento e Implantação – Fase I.
Para que o prazo de apresentação do Plano de Operação – VLT – Fase I ﬁque compa vel com os demais prazos contratuais aplicáveis, entende-se que a redação da
cláusula 7.9.2 deverá ser ajustada na versão ﬁnal da Minuta de Contrato, conforme segue: “7.9.2 Apresentação do Plano de Operação – VLT – Fase I no prazo de até
45 (quarenta e cinco) dias antes da data prevista para início da Operação do VLT Fase I”.
RESPOSTA 447 (EM)
Os prazos previstos na cláusula 7.9.2 não são incompa veis com outros prazos previstos.

CONTRIBUIÇÃO 17
17. Cláusula 8.5.2 da Minuta de Contrato
A cláusula 8.5.2 da Minuta de Contrato estabelece que a Concessionária deverá apresentar o Plano de Operação – VLT – Fase II no prazo de até 12 (doze) meses após
a emissão da Ordem de Início da Fornecimento e Implantação – Fase II.
Para que o prazo de apresentação do Plano de Operação – VLT – Fase II ﬁque compa vel com os demais prazos contratuais aplicáveis, entende-se que a redação da
cláusula 8.5.2 deverá ser ajustada na versão ﬁnal da Minuta de Contrato, conforme segue: “8.5.2 Apresentação do Plano de Operação – VLT – Fase II no prazo de até
45 (quarenta e cinco) dias antes da data prevista para início da Operação do VLT Fase II”.
RESPOSTA 448 (EM)
Os prazos previstos na cláusula 8.5.2 não são incompa veis com outros prazos previstos.

CONTRIBUIÇÃO 18
18. Cláusula 11.1 da Minuta de Contrato
A cláusula 11.1 da Minuta de Contrato não indica qual critério será u lizado para deﬁnição do valor do contrato. Recomenda-se que a versão ﬁnal da Minuta do
Contrato veicule tal informação, bem como que o critério a ser u lizado seja o somatório das receitas es madas para a Concessão, incluindo receitas tarifárias,
aportes do Poder Concedente e contraprestações pecuniárias.
Trata-se de critério usualmente u lizado em projetos de infraestrutura e aderente à jurisprudência majoritária do Tribunal de Contas da União (Acórdãos 1792/2019,
3475/2014, 1795/2011, 586/2001).
RESPOSTA 449 (EM)
O critério para deﬁnição do valor do contrato está deﬁnido no item 71 das deﬁnições do Edital.

CONTRIBUIÇÃO 19
19. Cláusula 12.1.1 da Minuta de Contrato
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A cláusula 12.1.1 da Minuta de Contrato estabelece que a Parcela A da remuneração da Concessionária é composta pela receita decorrente da tarifa paga pelos
usuários, incorporada a repar ção tarifária, inclusive gratuidades, nos termos da legislação vigente. Solicita-se incorporação de deﬁnição acerca do que se deve
entender por “repar ção tarifária”.
Adicionalmente, para ﬁns de simpliﬁcação, segurança jurídica e aproveitamento de melhores prá cas em projetos de mobilidade urbana, e em linha com o art. 9º, §
1º, da Lei de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012), sugere-se que a forma de remuneração tarifária a ser prevista na versão ﬁnal da Minuta de Contrato
seja a de tarifa ﬁxada por passageiro transportado (exclusivo, integrado ou gratuidade), ou tarifa técnica, desvinculada da tarifa pública pra cada junto aos usuários,
sob gestão única da câmara/agente de compensação já existente, de modo que eventuais déﬁcits sejam compensados via contraprestação pecuniária.
Dessa maneira, sugere-que onde se lê: “PARCELA A: RECEITA TARIFÁRIA: é a receita da CONCESSIONÁRIA decorrente da TARIFA paga pelos USUÁRIOS, e incorporada a
repar ção tarifária, inclusive gratuidades, nos termos da legislação vigente.”, passe a constar: “RECEITA TARIFÁRIA: é a receita da CONCESSIONÁRIA ob da por meio
de TARIFA DE REMUNERAÇÃO ﬁxada por PASSAGEIRO TRANSPORTADO”.
RESPOSTA 450 (EM)
Esclarece-se que a repar ção tarifária se refere à 50% da tarifa integrada, nos termos do item 4.4.3.2 do Edital. A melhor opção para o modelo de remuneração ainda
é objeto de análise e o modelo previsto originalmente poderá ser alterado anteriormente à publicação do edital de licitação.

CONTRIBUIÇÃO 20
20. Cláusulas 12.3.2, 20 e Anexo XVII da Minuta de Contrato
A cláusula 12.3.2 da Minuta de Contrato estabelece que “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 da Cláusula 14”. Ocorre que não há qualquer detalhamento (seja na Minuta de Contrato,
seja no Anexo XVII) em relação a tal disposição – nem mesmo na cláusula 20, que disciplina a aplicação do QID.
Paralelamente, o Anexo XVII, que também dispõe acerca do QID, trabalha com outros conceitos (p.ex., Coeﬁciente Operacional Mensal – COM, Parcela OPEX da
Remuneração) e outros limites (p.ex., valor mensal do COM não poderá ser inferior a 95%), sem apresentar detalhamento suﬁciente para a devida compreensão dos
mecanismos, tampouco para harmonização de suas previsões com as da Minuta de Contrato.
Nesse sen do, requer-se a apresentação de esclarecimentos e informações adicionais sobre a forma de aferição e os limites do impacto do QID sobre a remuneração
da Concessionária, uma vez que o regramento contratual é dúbio e superﬁcial. Notadamente, requer-se a adoção de fórmulas e parâmetros claros para que o quadro
de desempenho de avaliação do concessionário seja adequadamente desenhado e claramente calculado, com consequentes mensurações independentes, nos termos
a serem estabelecidos no futuro contrato. Com esse obje vo sugere-se que o limite de impacto do QID seja estabelecido em até 10% sobre a Receita Tarifária.
Em relação ao início da aferição de desempenho, sugere-se que os indicadores passem a ser considerados para cálculo da remuneração da concessionária apenas 6
meses após o início de sua operação comercial plena. Antes disso, será desarrazoada a realização de qualquer averiguação quanto a desempenho na prestação dos
serviços concedidos.
Para ﬁns de deﬁnição de benchmarking, sugere-se a adoção de padrões e fórmulas que estejam em linha, como exemplo, com os pra cados no projeto referente ao
Processo 01/003.116/2012, que trata da contratação, em regime de PPP, da implantação, operação e manutenção de sistema de transporte cole vo de passageiros,
por meio de veículos leves sobre trilhos – VLT na Região Portuária e Central do Rio de Janeiro. Ali, foi determinado que, mensalmente, haveria a apuração de índice
que expressa a qualidade do serviço concessionado. O índice seria calculado com base nos indicadores referentes aos serviços prestados pela Concessionária nas
áreas de operação (IQO) e de manutenção (IQM) da Rede VLT,incidindo apenas sobre a Receita Tarifária da Concessionária, em linha com o arquivo que vai aqui
anexo.
Arquivo anexo: Há arquivo anexado à contribuição 118 (Anexo XIII – Quadro de Indicadores de Desempenho – QID)
RESPOSTA 451 (AJ)
Sugestão acolhida. O Anexo XVII e as cláusulas do contrato serão revistos.

CONTRIBUIÇÃO 21
21. Cláusulas 12.3.4, 12.3.7 e 30.21 da Minuta de Contrato
A Minuta de Contrato dispõe acerca da ﬁgura da “cer ﬁcadora independente”, com poderes, em especial, para atestar a implantação do empreendimento e o
fornecimento de bens pela Concessionária. A cláusula 30.21 estabelece, no rol de competências da cer ﬁcadora independente, a de aferição da contraprestação e dos
indicadores de desempenho. Contudo, não há especiﬁcação adicional no âmbito da Minuta de Contrato sobre o efe vo exercício de tais a vidades pela cer ﬁcadora
independente.
A Minuta de Contrato atribui ao Poder Concedente a tarefa de aferição dos índices do QID, em caráter deﬁni vo. O cumprimento dos índices do QID tem impacto
direto sobre a parcela variável da remuneração da Concessionária, sendo a sua aferição de maneira técnica, tempes va e imparcial um ponto de extrema importância
para a solidez, segurança jurídica e atra vidade do projeto. Bem por isso, é usual que contratos de PPP atribuam à ﬁgura de veriﬁcador independente a tarefa de
aferição do cumprimento, pela Concessionária, dos indicadores de desempenho do serviço.
Nesse sen do, recomenda-se que a versão ﬁnal da Minuta do Contrato estabeleça expressamente que a cer ﬁcadora independente será responsável por realizar a
aferição dos índices do QID. Bem assim, recomenda-se que a no ﬁcação ao Agente de Pagamento, para informá-lo acerca do valor efe vo da contraprestação devida
à Concessionária, seja realizada pela cer ﬁcadora independente, trazendo celeridade e imparcialidade ao mecanismo de pagamento. A cer ﬁcadora independente
não poderá ter nenhum vínculo com as Partes.
A escolha da cer ﬁcadora independente deverá ser realizada pelo Poder Concedente, a par r de lista tríplice fornecida pela Concessionária. A contratação e o custeio
da cer ﬁcadora independente poderão ser atribuídos à Concessionária, caso se entenda que esta é a melhor alocação contratual. Em caso de divergência em relação
ao relatório da cer ﬁcadora independente sobre o cumprimento dos índices do QID, recomenda-se que seja prevista a possibilidade de acionamento da Comissão
Técnica e, em úl ma instância, a instauração de arbitragem.
A versão ﬁnal da Minuta de Contrato deve deixar claro, também, que a depender das necessidades concretas em relação ao papel da cer ﬁcadora independente no
âmbito da Concessão e da exper se dos prestadores de serviços do mercado, a cer ﬁcadora independente das obras e a cer ﬁcadora independente do QID poderão
ser pessoas jurídicas dis ntas, com notória especialização em seu campo especíﬁco de atuação.
RESPOSTA 452 (EM)
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_siste…

135/192

29/10/2020

SEI/GDF - 49637744 - Relatório

De acordo com o item 30.21.2 do contrato, a aferição dos indicadores de desempenho será realizada pela CERTIFICADORA, que deverá ter pessoal com exper se para
esse po de a vidade.
Caso haja divergência de entendimentos, não solucionados amigavelmente, a Cláusula 50 do contrato prevê os mecanismos de solução de controvérsias, entre eles a
cons tuição de Comissão Técnica e a aplicação de arbitragem.

CONTRIBUIÇÃO 22
22. Cláusula 13.7.3 da Minuta de Contrato
A cláusula em referência trata da repar ção da Tarifa Integrada, estabelecendo 50% para a Concessionária do VLT e 50% para o Serviço Convencional de Transporte
Cole vo de Passageiros.
Sugere-se ajustar para incluir não só a previsão da integração tarifária do VLT com o serviço de ônibus (STPC), mas também a integração sica e tarifária com o serviço
de metrô e com todas as linhas de ônibus do Entorno.
Vale ressaltar que a adoção de mecanismo de remuneração tarifária baseado em tarifa ﬁxada por passageiro transportado (exclusivo, integrado ou gratuidade)
desvinculada da tarifa pública pra cada, sob gestão única da câmara/agente de compensação já existente, com compensação de eventuais déﬁcits via
contraprestação pecuniária, auxilia na implementação da polí ca de integração tarifária da rede de transporte público.
RESPOSTA 453 (EM)
A integração tarifária de que trata o item 13.7.3 refere-se a todo o sistema de transporte público cole vo do Distrito Federal, incluindo ônibus, metrô e BRT.
A integração com os ônibus do entorno depende de trata vas com a ANTT, que é o poder concedente daquele sistema, e poderá ser incorporada futuramente com os
devidos ajustes nos contratos.

CONTRIBUIÇÃO 23
23. Cláusulas 15.1 e 15.6 da Minuta de Contrato
Os valores de inves mento informados nas cláusulas em referências são dis ntos. Favor informar qual o valor total dos inves mentos es mados para a Concessão,
bem como os valores de inves mento es mados para cada fase do Contrato.
RESPOSTA 454 (AJ)
Os valores serão corrigidos e compa bilizados entre um item e outro.

CONTRIBUIÇÃO 24
24. Cláusulas 15.3 e 15.5 da Minuta de Contrato
As cláusulas em referência tratam os inves mentos a serem custeados com Aporte de Recursos como inves mentos de (ou sob) responsabilidade do Poder
Concedente. Não obstante, entendemos que a responsabilidade do Poder Concedente se limita ao custeio de tais inves mentos, por meio de Aporte de Recursos,
sendo a execução dos inves mentos de responsabilidade da Concessionária. Sugere-se, portanto, que a redação das cláusulas seja ajustada, para fazer constar que os
inves mentos serão custeados pelo (e não de responsabilidade do) Poder Concedente, por meio de Aporte de Recursos.
RESPOSTA 455 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será alterada.

CONTRIBUIÇÃO 25
25. Cláusulas 17.2 e 17.3
A cláusula 17 indica o índice de reajuste da contraprestação e aporte público.
No item 17.2 o contrato indica que a “parcela variável” será ajustada anualmente pela variação de energia elétrica, salário do condutor e IGPM. Para efeito de
simpliﬁcação e maior clareza dos critérios, sugere-se: (i) seja re rado o conceito de parcela variável do reajuste; (ii) que seja re rada a variação do valor de mão de
obra do condutor e (iii) que a variação de energia tenha como referência o valor da tarifa e não a variação.
Cumpre esclarecer que o valor do reajuste será ob do a par r da mul plicação da parcela a ser reajustada (C) pelo índice de reajuste (15% da variação da tarifa de
energia + 85% da variação do IGPM).
Dessa forma o reajuste para Contraprestação será:
RC = C x [(15% x Δ Energia) + (85% x (IGPMi – IGPMo)/IGPMo))]
Onde,
RC = Reajuste da Contraprestação;
C = Valor da Contraprestação devido na data-base do Contrato;
Δ Energia = Valor acumulado desde a data base do Contrato do Índice de Reajuste Tarifário, divulgado em resolução da ANEEL, aplicado às tarifas homologadas da
CEB, da classe de tensão A2;
IGPMi = Índice Geral de Preços do Mercado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, correspondente ao segundo mês anterior ao da alteração tarifária;
IGPMo = Mesmo índice acima, correspondente ao segundo mês anterior a data-base do contrato.
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No item 17.3 do contrato indica que a “parcela ﬁxa” e os aportes públicos devem ser reajustados anualmente pela variação do IGPM. Para efeito de simpliﬁcação e
maior clareza dos critérios, sugere-se: (i) seja re rado o conceito de parcela ﬁxa do reajuste e (ii) que seja alterado o critério de reajuste de anual para mensal.
Dessa forma o reajuste para Aporte Público se dará variação do IGPM mensal:
RAP = AP x ((IGPMi – IGPMo)/IGPMo))
Onde,
RAP = Reajuste do Aporte Público;
AP = Valor do Aporte Público devido na data-base do contrato;
IGPMi = Índice Geral de Preços do Mercado pela Fundação Getulio Vargas – FGV, correspondente ao segundo mês anterior ao da alteração tarifária;
IGPMo = Mesmo índice acima, correspondente ao segundo mês anterior a data-base do contrato.
Obs: as sugestões inseridas no texto original estão destacadas pelo grifo.
RESPOSTA 456 (AJ)
Os critérios de reajustamento previstos têm a intenção de reﬂe r os custos do contrato e suas variações. O texto será ajustado para dar maior clareza a cada uma das
variáveis que fazem parte da fórmula de cálculo.

CONTRIBUIÇÃO 26
26. Cláusulas 18.1 e 21.1.2 da Minuta de Contrato
A cláusula 18.1 atribui à Concessionária, exclusivamente, a responsabilidade pela obtenção dos ﬁnanciamentos necessários à exploração da Concessão. A cláusula
21.1.2, por sua vez, prevê como obrigação da Concessionária a obtenção dos recursos ﬁnanceiros necessários à execução do Contrato.
Ocorre que, nos termos da própria Minuta de Contrato (cláusula 6.1.3), o Poder Concedente é responsável pela obtenção de ﬁnanciamento para custeio de suas
obrigações contratuais. Sugere-se, portanto, que a redação das cláusulas 18.1 e 21.1.2 seja ajustada, para que passem a prever também a responsabilidade do Poder
Concedente pela obtenção dos ﬁnanciamentos indicados no Plano de Financiamento de sua responsabilidade.
RESPOSTA 457 (EM)
A obtenção de ﬁnanciamento pelo Poder Concedente está prevista na etapa preliminar do Contrato. As cláusulas que estabelecem a obrigação para a concessionária
jus ﬁcam-se pelo fato de que, mesmo para aqueles inves mentos que são custeados pelo Poder Concedente, a concessionária só receberá os valores após os serviços
executados, podendo haver a necessidade de ﬁnanciamento prévio.

CONTRIBUIÇÃO 27
27. Cláusula 19.1 da Minuta de Contrato
A cláusula 19.1 submete a exploração de receitas acessórias pela Concessionária à prévia aprovação do Poder Concedente.
A exploração de receitas acessórias no âmbito de concessões depende do interesse comercial da concessionária em desenvolver, por sua conta e risco, a vidades ou
serviços alterna vos, complementares ou acessórios, assim como par cipar de projetos associados à concessão.
A imposição de exigências que burocra zam o processo de exploração de receitas acessórias cons tui desincen vo ao interesse da Concessionária, que, como dito,
explora as a vidades por sua conta e risco. Bem assim, o Poder Concedente deixará de receber um montante importante a tulo de compar lhamento caso a
Concessionária opte por não explorar receitas acessórias Trata-se de situação desvantajosa a ambas as partes.
Dito isso, sugere-se que a cláusula 19.1 seja ajustada na versão ﬁnal da Minuta de Contrato, de modo a excluir a exigência de prévia aprovação do Poder Concedente,
subs tuindo-a pelo dever da Concessionária de comunicar ao Poder Concedente o início da exploração de projetos associados, sem prejuízo da devida prestação de
contas e do compar lhamento de receitas.
RESPOSTA 458 (EM)
A aprovação do Poder Concedente é necessária a ﬁm de assegurar os interesses públicos. Contudo, essa aprovação é simpliﬁcada, sem maiores burocracias, visto que
já está previsto no contrato a previsão de exploração de receitas acessórias.

CONTRIBUIÇÃO 28
28. Cláusula 19.4 da Minuta de Contrato
A exploração de receitas acessórias no âmbito de concessões depende do interesse comercial da concessionária em desenvolver, por sua conta e risco, a vidades ou
serviços alterna vos, complementares ou acessórios, assim como par cipar de projetos associados à concessão. Isso signiﬁca que, quanto maior o aproveitamento do
produto da exploração de receitas acessórias pela própria concessionária, maior a chance de demonstrar interesse em perseguir o desenvolvimento das a vidades em
questão.
Dito isso, faz-se necessário adequar o ga lho e o percentual de compar lhamento de receitas acessórias com o Poder Concedente previsto na cláusula 19.4 da Minuta
de Contrato a patamares compa veis com o interesse privado, que incen vem a Concessionária a explorá-las, sob pena de subaproveitamento de uma fonte
importante de receitas no âmbito do projeto.
Sugere-se, portanto, que sejam adotados o ga lho e o percentual de compar lhamento de receitas acessórias previstos no Contrato de Concessão das Linhas 5 e 17
do Metrô de São Paulo, conforme segue: “Caso o montante total das Receitas Acessórias supere 12% (doze por cento) do valor auferido pela Concessionária a tulo
de Receita Tarifária, o excedente será compar lhado com o Poder Concedente, que perceberá o correspondente a 20% (vinte por cento) do valor excedente.”
RESPOSTA 459 (EM)
O percentual de compar lhamento mostra-se adequado, incen vando a exploração pelo parceiro privado.
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CONTRIBUIÇÃO 29
29. Cláusula 20.1 da Minuta de Contrato
A atual redação da cláusula 20.1 da Minuta do Contrato prevê que “a avaliação do desempenho da Concessionária na execução do objeto deste Contrato será feita
mensalmente, a par r do sé mo mês a contar do início do prazo de vigência da Concessão”. Ocorre que determinadas condições terão que ser sa sfeitas para que a
Concessionária possa, efe vamente, começar a prestar os serviços objeto da contratação que lhe garan rão a adequada remuneração ao longo do exercício de suas
a vidades. Dessa maneira, a Minuta de Contrato deverá ser alterada, de forma que a aferição possa ocorrer após o lapso do referido prazo temporal, contado desde o
início da Operação Comercial do VLT.
RESPOSTA 460 (AJ)
A redação do item 20.1 será alterada para vincular o lapso temporal para o início da avaliação do desempenho ao início da operação comercial.

CONTRIBUIÇÃO 30
30. Cláusula 20.3 da Minuta de Contrato e Anexo XIV
A cláusula 20.3 contém referência ao “Anexo 29”, que não existe na documentação disponibilizada. Assim, solicita-se re ﬁcação da referência.
O mesmo disposi vo preceitua que o Poder Concedente poderá aplicar, quando cabível, as multas por desempenho abaixo da média. Ocorre que a Minuta do
Contrato de Concessão não faz qualquer referência ao que deva ser entendido como “desempenho abaixo da média” (o que implica dizer que penalidades seriam
impostas à futura Concessionária sem que ela soubesse quais condutas, efe vamente, gerariam tal resultado). Entende-se, portanto, que a referência a “desempenho
abaixo da média” deve ser excluída da parte ﬁnal da Cláusula 20.3.
Considerando (i) que, de acordo com a Minuta de Contrato, a nota QID varia de 0 a 1, e (ii) a sistemá ca de aferição de desempenho adotada no Contrato de
Concessão das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo, sugere-se que a Minuta de Contrato limite o valor do desconto na remuneração variável mensal da
Concessionária por força da aplicação da nota QID a 10% (dez por cento). Além disso, caso a nota QID seja igual ou inferior a 0,5 por um período consecu vo igual ou
maior a 3 (três) meses, por razões de responsabilidade comprovada e exclusiva da Concessionária, esta úl ma ﬁcará sujeita à aplicação de penalidades, incluindo, em
úl ma instância, a decretação de caducidade (vide cláusulas 20.6.2, (iv) e 20.6.2.2 do Contrato de Concessão das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo).
Tal regramento confere maior clareza em relação às consequências para a Concessionária caso incorra, reiteradamente (i.e., 3 meses consecu vos), em notas QID
baixas, bem como aos limites de aplicação da nota QID e de penalidades contratuais, em linha com os princípios de proporcionalidade, razoabilidade e prestação de
serviço adequado.
Adicionalmente, sugere-se a readequação de penalidades que possam ser impostas futuramente à concessionária, notadamente para que possa haver clareza sobre
todas as condutas passíveis de penalização e para que a concessionária possa expor, de maneira clara e fundamentada, sobre eventuais alegações a respeito de
condutas supostamente desconformes ao contrato de concessão e à legislação em vigor, conforme sugestão ora anexada.
Arquivo Anexo
Contrato de Concessão das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo: http://www.parcerias.sp.gov.br/Parcerias/Documento/Download?codigo=29142
RESPOSTA 461 (AJ)
A redação do item 20.1 será ajustada para corrigir a referência da numeração do Anexo e re rar a referência a multas, as quais deverão ser aplicadas segundo o
regramento estabelecido na cláusula 37.

CONTRIBUIÇÃO 31
31. Cláusula 20.8 da Minuta de Contrato
A cláusula 20.8 dispõe acerca da revisão ordinária quinquenal, que tem por obje vo tão-somente a avaliação do conteúdo do Quadro de Indicadores de Desempenho.
Sugere-se que o escopo da revisão ordinária seja ampliado, para contemplar a possibilidade de as Partes revisitarem, de comum acordo e à luz do contexto de
prestação dos serviços, outros aspectos do Contrato, tais como planos de inves mentos, deveres das Partes e demais parâmetros da Concessão, sempre de boa-fé e
em bene cio da execução adequada dos serviços.
A revisão ordinária poderá ensejar o estabelecimento de novo equilíbrio contratual, à luz das modiﬁcações acordadas entre as Partes. Ao incorporar mecanismos que
possibilitam a adaptação do Contrato, de maneira regrada e transparente, contribui-se para uma gestão contratual mais ordeira e para a sua aderência a novas
realidades que venham a se colocar.
Sugere-se que o processo de revisão ordinária possa ser instaurado de o cio pelo Poder Concedente ou a pedido da Concessionária e que deva ser concluído no prazo
máximo de 6 (seis) meses, após o que qualquer das Partes que se julgar prejudicada poderá recorrer à Comissão Técnica e/ou à arbitragem. Ainda, sugere-se que o
processo de revisão seja concluído mediante acordo das Partes e seus resultados sejam devidamente documentados e, caso importem em alterações do Contrato,
sejam incorporados em adi vo contratual.
Por ﬁm, sugere-se que as Partes possam ser assis das por consultores técnicos de qualquer especialidade no curso do processo de revisão e os laudos, estudos,
pareceres ou opiniões emi das por estes deverão ser encartados ao processo de modo a explicitar as razões que levaram as Partes ao acordo ﬁnal ou à eventual
divergência.
RESPOSTA 462 (EM)
Havendo fatos que os jus ﬁquem, há sempre a possibilidade de que sejam ﬁrmados adi vos contratuais entre as partes alterando as condições inicialmente
estabelecidas, desde que dentro dos preceitos legais. Por outro lado, as partes poderão sempre recorrer à Comissão Técnica e à arbitragem, nos termos da cláusula
50.

CONTRIBUIÇÃO 32
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32. Cláusula 20.9 da Minuta de Contrato
De acordo com a cláusula 20.9, as revisões ordinárias serão solicitadas e avaliadas pelo Poder Concedente. Entende-se que a revisão ordinária é automá ca, tendo
início com a no ﬁcação de uma Parte pela outra, sendo conduzida de maneira consensual pelas Partes.
Sugere-se, portanto, que a cláusula 20.9 seja excluída da versão ﬁnal da Minuta de Contrato.
RESPOSTA 463 (AJ)
Sugestão acolhida. O item 20.9 será excluído.

CONTRIBUIÇÃO 33
33. Cláusulas 21.1.9, 21.1.10, 21.1.11 e 21.1.12 da Minuta de Contrato
As cláusulas em referência atribuem à Concessionária a obrigação pela elaboração dos “projetos execu vos das fases” e dos “projetos execu vos dos Serviços”.
Entendemos não haver diferença entre “projetos execu vos das fases” e “projetos execu vos dos Serviços”. Sugerimos a uniformização dos termos.
RESPOSTA 464 (ES)
Os projetos execu vos são dis ntos, um trata das obras e implantação do VLT, outro trata de eventuais projetos associados aos SERVIÇOS (ver deﬁnição 58 do Edital)
que serão prestados pela Concessionária durante a operação.

CONTRIBUIÇÃO 34
34. Cláusula 21.1.15 da Minuta de Contrato
Entende-se que cláusula deveria ser numerada como 21.1.14.1, por se referir a obrigação tratada na cláusula 21.1.14.
RESPOSTA 465 (AJ)
Sugestão acolhida. Será ajustada a numeração do item.

CONTRIBUIÇÃO 35
35. Cláusula 21.1.18 e item 25 do Anexo XIV da Minuta de Contrato
A cláusula em referência atribui à Concessionária a obrigação de manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorrência de não-conformidade com
a operação adequada do SI-VLT-W3.
A redação veiculada pelo disposi vo é demasiadamente abrangente, não sendo possível à Concessionária triar as ocorrências materialmente relevantes para
informação ao Poder Concedente.
Além disso, é necessário racionalizar a obrigação, uma vez que, da forma como veiculada, não apenas implica burocra zação, morosidade e mobilização
desnecessária de custos e pessoal da Concessionária, como onerará o próprio Poder Concedente, que precisará autuar, triar e equacionar todas as comunicações,
mesmo que apresentem baixo grau de materialidade.
Nesse sen do, sugere-se que a cláusula 21.1.18 seja revista na versão ﬁnal da Minuta de Contrato, de modo a racionalizar e especiﬁcar que o po de nãoconformidade a ser informado formalmente e por escrito ao Poder Concedente pela Concessionária são as ocorrências anormais ou acidentes que aconteçam durante
a operação do VLT (por exemplo, aquelas que causem interrupção na prestação do serviço, ou que coloquem em risco a segurança dos passageiros, etc.), evitando
ineﬁciências. Ainda, para este po de ocorrência, sugere-se que à Concessionária seja imposto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comunicação do fato ao
Poder Concedente, a par r do conhecimento sobre sua ocorrência, a exemplo do que está previsto no item 25 do Anexo XIV. Isto é, entende-se que a conduta
piﬁcada no item 25 do Anexo XIV da Minuta do Contrato diz respeito a ocorrências de não-conformidade – e não de ocorrências não ro neiras –, mo vo pelo qual a
redação do item em questão deve ser a seguinte: “não informar no prazo de vinte e quatro horas, sobre toda e qualquer ocorrência de não-conformidade”.
Arquivo anexo: Há arquivo anexado à contribuição 118 (Anexo X – Sanções)
Sanções
INFRAÇÕES LEVES
Infração

Critério de Imposição da Sanção

1. Não manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão.

Por item e por dia de constatação

2. Trafegar com porta aberta.

Por veículo e por ocorrência

3. Fumar ou permitir que se fume dentro do veículo em operação ou das estações.

Por ocorrência e veículo

4. Permitir o transporte de volume que cause transtorno à movimentação dos passageiros e desconforto a qualquer um deles.

Por veículo e por ocorrência

5. Permitir a atuação de vendedores, ambulantes ou mendicância no interior do veículo e estações.

Por ocorrência e por dia de const
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6. Manter depósito de volumes, mercadorias ou resíduos (desde que não sejam necessários para a prestação dos serviços), inclusive
lixo, em áreas operacionais
Veículo iniciar operação no período matutino, observadas as condições meteorológicas e considerando-se as circunstâncias do
7. sistema viário, com as seguinte não conformidades: assentos sujos ou molhados; piso sujo ou molhado; piso escorregadio;
habitáculo sujo ou com a presença de insetos.

Por ocorrência e por dia de const

Por veículo e por dia de constata

RESPOSTA 466 (EM)
Trata-se de simples registro que pode ser feito de forma online e acessado remotamente pelo Poder Concedente que, se for o caso, solicitará mais detalhes em prazo
razoável.

CONTRIBUIÇÃO 36
36. Cláusula 21.1.19 da Minuta de Contrato
A cláusula em referência atribui à Concessionária a obrigação de manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorrência não ro neira.
A redação veiculada pelo disposi vo é demasiadamente abrangente, não sendo possível à Concessionária triar as ocorrências materialmente relevantes para
informação ao Poder Concedente.
Além disso, é necessário racionalizar a obrigação, uma vez que, da forma como veiculada, não apenas implica burocra zação, morosidade e mobilização
desnecessária de custos e pessoal da Concessionária, como onerará o próprio Poder Concedente, que precisará autuar, triar e equacionar todas as comunicações,
mesmo que apresentem baixo grau de materialidade.
Nesse sen do, sugere-se que a cláusula 21.1.19 seja revista na versão ﬁnal da Minuta de Contrato, de modo a racionalizar e especiﬁcar o po de “ocorrências não
ro neiras” a ser informado ao Poder Concedente pela Concessionária, evitando ineﬁciências.
Independentemente do que se entenda por “ocorrência não ro neira”, o prazo em questão é demasiadamente exíguo, especialmente por se aplicar a situações
a picas e extraordinárias, em que a Concessionária deverá priorizar a sua normalização. Além disso, poderá haver situações em que o prazo previsto, ainda que mais
longo, não será fac vel, devendo a Concessionária informar o Poder Concedente tão logo seja possível. Dessa maneira, sugere-se que não haja prazo especíﬁco sobre
a comunicação de ocorrências não ro neiras, especialmente porque a Concessionária terá a obrigação de tratá-las adequadamente, para que não causem impacto na
prestação dos serviços concedidos.
RESPOSTA 467 (EM)
Trata-se de simples registro que pode ser feito de forma online e acessado remotamente pelo Poder Concedente que, se for o caso, solicitará mais detalhes em prazo
razoável.

CONTRIBUIÇÃO 37
37. Cláusula 21.1.29 da Minuta de Contrato
A cláusula em referência atribui à Concessionária a obrigação de submeter previamente ao Poder Concedente toda e qualquer campanha publicitária referente ao
serviço concedido, que pretenda realizar nos equipamentos operados, nas áreas concedidas ou em qualquer outra mídia.
Da forma como veiculada, abre margem para interpretações extensivas sobre a caracterização de “campanhas publicitárias”. Portanto, sugere-se a exclusão do
referido disposi vo contratual da versão ﬁnal da Minuta de Contrato, com a u lização da seguinte redação alterna va: “É vedada a exploração de a vidades ou
veiculação de publicidade que possam prejudicar o desenvolvimento operacional do sistema de transporte do Governo do Distrito Federal, ou que atentem contra a
imagem do Poder Concedente”.
RESPOSTA 468 (EM)
Por se tratar de campanha publicitária relacionada ao próprio serviço concedido, mostra-se necessário a aprovação do Poder Concedente.

CONTRIBUIÇÃO 38
38. Cláusulas 21.1.47 e 27 da Minuta de Contrato
A cláusula 21.1.47 atribui à Concessionária a responsabilidade por passivos ambientais e eventuais compensações que se façam necessárias em decorrência de
intervenções que serão realizadas no âmbito do Contrato, bem como do uso inadequado da Concessão.
Entende-se que o risco de recuperação de passivos ambientais deve ser incluído na cláusula de repar ção de riscos da Minuta do Contrato (i.e., Cláusula 27), de modo
que o Poder Concedente assuma o risco rela vo à recuperação de passivos ambientais cujo fato gerador seja anterior à data de eﬁcácia do Contrato.
Considerando que a Concessionária assumirá as áreas para implantação do VLT apenas na data de eﬁcácia, o grau de assimetria informacional em relação à situação
fundiária e ambiental das áreas da Concessão é extremamente alto. Se o risco integral de passivos ambientais ﬁcar alocado à Concessionária (ou se não houver
clareza sobre a alocação deste risco), as licitantes certamente preciﬁcarão o risco, o que resultará em propostas econômicas menos vantajosas à Administração
Pública.
Vale ressaltar que, se o Poder Concedente assume o risco, ele só incorrerá em dispêndios efe vos se o risco se materializar (ou seja, se forem iden ﬁcados passivos
ambientais cujo fato gerador seja anterior à data de eﬁcácia da concessão). Por outro lado, se o risco é alocado à Concessionária, a licitante o preciﬁcará em sua
proposta econômica, onerando os cofres públicos e o usuário do serviço independentemente da materialização do risco.
RESPOSTA 469 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será alterada para ﬁcar claro que os riscos relacionados a passivos cujo fato gerador seja anterior ao início da concessão não serão
alocados à concessionária.
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CONTRIBUIÇÃO 39
39. Cláusula 21.1.48 da Minuta de Contrato
A cláusula em referência atribui à Concessionária a obrigação de responder pelo pagamento dos impostos, taxas e outras contribuições, inclusive aqueles que incidam
sobre a faixa da Concessão, em quaisquer das fases do Contrato.
Tendo em vista que a Concessionária desenvolverá as a vidades da Concessão em áreas de propriedade do Governo do Distrito Federal, de modo a viabilizar a
prestação do serviço público de transporte urbano por VLT, entende-se que os interessados no certame não deverão considerar a incidência de tributos imobiliários
sobre as áreas em suas propostas econômicas. Sugere-se, nesse sen do, que seja expressamente prevista a isenção de tributos imobiliários para a Concessionária.
RESPOSTA 470 (EM)
Todos os tributos cuja responsabilidade foi atribuída à concessionária constou na equação econômico-ﬁnanceira do contrato. Eventual isenção não prevista, deverá
ser objeto de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro em favor do Poder Público.

CONTRIBUIÇÃO 40
40. Cláusula 22 da Minuta de Contrato
A cláusula em referência lista as obrigações e direitos do Poder Concedente.
Em se tratando de uma PPP, uma das principais obrigações do Poder Concedente – se não a principal – é a de obter os recursos ﬁnanceiros e promover a liberação
tempes va dos pagamentos de aporte de recursos e contraprestação pecuniária previstos no Contrato. Bem assim, a previsão expressa da obrigação do Poder
Concedente de efe var o mecanismo de garan a de pagamento das obrigações pecuniárias por ele assumidas é fundamental.
Sugere-se, portanto, a inclusão dos seguintes pontos no rol de obrigações do Poder Concedente constante da cláusula 22 da Minuta de Contrato: (i) obter,
tempes vamente, os recursos ﬁnanceiros necessários ao custeio do aporte de recursos e da contraprestação pecuniária; (ii) promover a liberação tempes va dos
pagamentos de aporte de recursos e contraprestação pecuniária à Concessionária, conforme regramento do Contrato; (iii) cons tuir, tempes vamente, o mecanismo
de garan a de pagamento das obrigações pecuniárias assumidas no âmbito do Contrato.
RESPOSTA 471 (EM)
A subcláusula 6.1.3, a Cláusula 33 e respec vas subcláusulas já estabelecem uma série de obrigações ao Poder Concedente relacionadas a obtenção de recursos,
liberação de pagamentos e cons tuição de garan as. Tais obrigações, apesar de não constarem na cláusula 22, devem ser entendidas como tal.

CONTRIBUIÇÃO 41
41. Cláusulas 22.1.4 e 28.3.1 da Minuta de Contrato
Os disposi vos em referência autorizam o Poder Concedente a promover alterações unilaterais a disposições regulamentares e condições de execução do Contrato,
respeitado o seu equilíbrio econômico-ﬁnanceiro, desde que, como resultado direto da alteração unilateral, veriﬁque-se alteração substancial dos custos ou da
receita/remuneração da Concessionária, para mais ou para menos.
A alteração unilateral do Contrato pelo Poder Concedente deve estar condicionada não apenas à recomposição da equação econômico-ﬁnanceira original, mas
também à observância de parâmetros mínimos de segurança jurídica, sobretudo no que diz respeito às cláusulas não econômicas (regulamentares) do Contrato, em
consonância com as garan as de preservação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Cons tuição Federal.
Nesse sen do, sugere-se que eventuais alterações unilaterais sejam promovidas preferencialmente em sede de revisão ordinária do Contrato e que seja conferido
prazo razoável, aferido caso a caso, para início da vigência da alteração.
No tocante às cláusulas contratuais de cunho econômico, vale reiterar a obrigatoriedade de observância ao direito da Concessionária ao reequilíbrio econômicoﬁnanceiro, em conformidade com o art. 37, inciso XXI, da Cons tuição Federal e o art. 9º, § 4º, da Lei 8.987/1995 (aplicável subsidiariamente às concessões
patrocinadas por força do art. 3º, § 1º, da Lei Federal nº 11.079/2004), sendo imprescindível que, no caso de alteração unilateral que importe em novas obrigações à
Concessionária, haja acordo entre as Partes previamente à sua implementação, de modo a se garan r previsibilidade e segurança jurídica ao inves dor do projeto.
RESPOSTA 472 (EM)
As disposições regulamentares podem ser alteradas unilateralmente pelo Poder Concedente, nos termos da lei. Caso haja divergência ou conﬂito de interesse não
solucionado amigavelmente, o mecanismo de solução de controvérsias e arbitragem deﬁnido na cláusula 50 poderá ser acionado.

CONTRIBUIÇÃO 42
42. Cláusula 22.2 da Minuta de Contrato
A cláusula em referência atribui ao Poder Concedente, única e exclusivamente, a relação com a imprensa quanto a assuntos decorrentes do Contrato, em qualquer de
suas fases.
Ocorre que a relação com a imprensa é tema caro também à Concessionária, na qualidade de responsável direta pela prestação dos serviços que lhe foram
outorgados. Nesse sen do, a cada Parte deve ser assegurada liberdade de gestão de comunicações, de imagem e de todos os temas que lhe sejam in mamente
afetos.
Pelo exposto, sugere-se que a cláusula 22.2 seja excluída da versão ﬁnal da Minuta de Contrato. Ademais, a versão ﬁnal da Minuta de Contrato poderá prever que a
divulgação, pela Concessionária, de informações sensíveis e/ou privilegiadas sobre a Concessão dependerá de prévia e expressa anuência do Poder Concedente.
RESPOSTA 473 (AJ)
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Sugestão acolhida. A redação dos disposi vos será alterada para possibilitar a relação da concessionária com a imprensa com ressalvas relacionadas a informações
sensíveis e restritas.

CONTRIBUIÇÃO 43
43. Cláusulas 22.3 e 27 da Minuta de Contrato
A cláusula 22.3 atribui ao Poder Concedente a responsabilidade pela promoção e custeio de desocupações e servidões administra vas, quando necessárias à
execução da Concessão. Contudo, a Minuta de Contrato é silente em relação à matéria de desapropriação. Veja-se que o art. 18, XII, da Lei Federal 8.987/1995, prevê
que a documentação da licitação deverá conter “a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra
pública, ou para a ins tuição de servidão administra va”.
Nesse sen do, sugere-se que, em havendo necessidade de condução de desapropriações no curso do Contrato, o Poder Concedente seja responsável pela emissão
tempes va das Declarações de U lidade Pública e pelo custeio das desapropriações, e a Concessionária seja responsável pela condução dos trâmites juntos aos
proprietários.
RESPOSTA 474 (ES)
Não há a previsão de desapropriações neste projeto.

CONTRIBUIÇÃO 44
44. Cláusulas 27.2.1 e 27.2.15 da Minuta de Contrato
A cláusula 27.2.1 aloca à Concessionária o risco de atrasos em cronograma, exceto em caso de responsabilidade comprovada do Poder Concedente. A cláusula
27.2.15, por sua vez, aloca à Concessionária o risco de custos e prazos rela vos ao licenciamento ambiental.
Entende-se que a Concessionária não poderá ser responsabilizada por atrasos aos quais não tenha dado causa. Em tais casos – de atrasos imputados ao Poder
Concedente e a qualquer outro órgão ou ente da Administração Pública –, a Concessionária deve ter direito à adequação automá ca dos prazos ﬁxados em
cronograma, afastada a aplicação de quaisquer penalidades.
Além disso, entende-se que a Concessionária deverá ter direito ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro contratual em caso de atrasos de cronograma para os quais não
tenha dado causa, na medida em que tais atrasos podem impactar os custos indiretos do projeto, o seu ﬂuxo de caixa, etc.
Assim, sugere-se que o risco rela vo a atrasos de cronograma e a atrasos no licenciamento ambiental, desde que não imputáveis à Concessionária, sejam atribuídos
ao Poder Concedente.
RESPOSTA 475 (ES)
De acordo com a cláusula 28.3.7, o não cumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações enseja a recomposição do reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro em
favor da CONCESSIONÁRIA.

CONTRIBUIÇÃO 45
45. Cláusula 27.2.10 da Minuta de Contrato
A cláusula em referência aloca à Concessionária o risco de variação das receitas e dos custos apresentados pela Concessionária no Plano de Negócios, bem como as
variações das projeções de rentabilidade e da taxa interna de retorno considerada para o projeto.
Ocorre que, nos termos das cláusulas 27.3, deve ﬁcar claro que se excetua do risco de variação de receitas e custos assumido pela Concessionária os riscos alocados
ao Poder Concedente (p.ex., variação de demanda conforme percentuais estabelecidos, disparidade de reajuste tarifário, etc.).
Sugere-se, portanto, que a redação da cláusula 27.2.10 passe a ser a seguinte: “27.2.10. Variação das receitas e dos custos apresentados pela Concessionária no Plano
de Negócios, bem como as variações das projeções de rentabilidade e da taxa interna de retorno considerada para o projeto, excetuadas as variações que decorram
do disposto na cláusula 27.3.”
RESPOSTA 476 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 46
46. Cláusula 27.2.15 da Minuta de Contrato
A cláusula em referência aloca à Concessionária o risco de custos e prazos rela vos ao licenciamento ambiental, sem qualquer limitação de valor.
Por um lado, a fase de estudos da PPP permi u que fossem dimensionados e preciﬁcados os custos associados ao processo de licenciamento ambiental, à luz dos
elementos informacionais disponíveis e daqueles passíveis de iden ﬁcação nessa etapa do projeto. Na medida em que o montante já foi devidamente dimensionado,
faz sen do que o risco a ele atrelado seja atribuído à Concessionária.
Por outro lado, se o risco for integralmente alocado à Concessionária, independentemente do corte de valor, pressupõe-se que, na qualidade de agente econômico
racional, o licitante procederá à preciﬁcação de eventuais custos adicionais em sua proposta na licitação. Assim, independentemente da materialização ou não do
risco “adicional” (i.e., custos e indenizações relacionados a condicionantes ambientais superiores ao valor dimensionado na fase de estudos), o valor de
contraprestação proposto pelo licitante tenderá a ser maior, em detrimento do legí mo interesse da Administração Pública de obter a proposta mais vantajosa
possível do ponto de vista comercial.
Sugere-se, portanto, que o risco a ser assumido pela Concessionária em relação aos custos do licenciamento ambiental seja limitado ao valor dimensionado nos
estudos da PPP, de modo que os licitantes o preciﬁquem em suas propostas comerciais sem assimetrias, em bene cio da obtenção da proposta mais vantajosa ao
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interesse público no âmbito da licitação.
RESPOSTA 477 (EM)
Entende-se que a variação dos custos relacionados ao licenciamento ambiental em relação ao dimensionado no estudo é um risco que pode ser melhor gerenciado
pelo parceiro privado, que deterá as informações necessárias para o licenciamento.

CONTRIBUIÇÃO 47
47. Cláusula 27.2.18 da Minuta de Contrato
A cláusula 27.2.18 aloca à Concessionária o risco de paralisação do VLT por falta de energia elétrica ou por deﬁciência de drenagem na via W3 até 15 (quinze) dias,
sucessivos ou não, a cada período de 12 (doze) meses contados da Data de Início para Fornecimento e Implantação - Fase I.
Entende-se que o marco para contagem de cada período de 12 meses deve ser a data de emissão da Declaração de Início da Operação Comercial do VLT - Fase I, uma
vez que o risco em questão só poderá se materializar a par r da operação do VLT. Solicita-se validação do entendimento e re ﬁcação da cláusula referida.
RESPOSTA 478 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 48
48. Cláusula 27.3.7 da Minuta de Contrato
A cláusula 27.3.7 aloca ao Poder Concedente o risco de variação de gratuidades em relação ao nível de 32%. Ques ona-se: a mi gação/compensação da variação de
gratuidades incidirá sobre qual base tarifária (i.e., tarifa exclusiva do VLT, tarifa integrada, etc.)?
Vale ressaltar que a adoção de mecanismo de remuneração tarifária baseado em tarifa ﬁxada por passageiro transportado (exclusivo, integrado ou gratuidade)
desvinculado da tarifa pública pra cada, sob gestão única da câmara/agente de compensação já existente, com compensação de eventuais déﬁcits via
contraprestação pecuniária, auxilia na implementação da polí ca de integração tarifária da rede de transporte público.
RESPOSTA 479 (ES)
A compensação da variação do percentual de gratuidades incide sobre a base total de usuários (integrados + exclusivos). Observa-se que o modelo de remuneração
ainda é objeto de discussão e poderá ser alterado previamente à licitação.

CONTRIBUIÇÃO 49
49. Cláusulas 29.3.4 e 29.3.4.1 da Minuta de Contrato
Sugere-se que a Taxa de Desconto real anual, a ser u lizada no cálculo do Valor Presente dos ﬂuxos de caixa da Concessionária considerado o impacto do evento de
desequilíbrio, seja composta pela média dos úl mos 3 (três) meses da taxa bruta de juros de venda das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B), ex-ante a
dedução do Imposto de Renda, com vencimento na data de encerramento do Contrato, apurada na data do efe vo impacto do evento de desequilíbrio no ﬂuxo de
caixa da CONCESSIONÁRIA, acrescida de um prêmio de risco de 5,0% a.a..
RESPOSTA 480 (EM)
A taxa de desconto real mostra-se adequada. Em relação ao acréscimo de 5% de prêmio de risco, não há jus ﬁca va razoável para mudança, além de se considera os
3% de spread de risco apropriado ao projeto em questão.

CONTRIBUIÇÃO 50
36. Cláusula 29.10 da Minuta de Contrato
O disposi vo em referência elenca os meios admi dos para recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato de Concessão. Entende-se que, no caso de
novas solicitações de realização de obras e aquisição de bens reversíveis, o reequilíbrio poderá ser alcançado por meio de aporte de recursos em favor da
Concessionária.
Sugere-se, portanto, que a versão ﬁnal da Minuta de Contrato inclua o aporte de recursos como meio de recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro contratual,
aplicável em casos de solicitações de realização de obras e aquisição de bens reversíveis.
RESPOSTA 481 (EM)
O rol de possibilidades de recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro não é taxa vo, podendo ser qualquer meio permi do pela legislação.

CONTRIBUIÇÃO 51
51. Cláusula 30.10 da Minuta de Contrato
Entendemos que a cláusula em referência tem por obje vo autorizar a par cipação da Cer ﬁcadora nas a vidades que lhe são atribuídas durante todo o prazo da
Concessão.
Ocorre que, da maneira como redigida, a cláusula abre margem à interpretação de que a mesma Cer ﬁcadora deverá ser man da durante todo o prazo da Concessão,
sem a possibilidade de subs tuição. Tal interpretação é incompa vel com o próprio regramento contratual, que, na cláusula 30.18, admite a sua subs tuição.
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Sugere-se, portanto, que a redação da cláusula 30.10 seja ajustada, conforme segue: 30.10. A CERTIFICADORA ﬁca autorizada a atuar no âmbito do Contrato durante
todo o prazo da Concessão.
RESPOSTA 482 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 52
52. Cláusula 30.21.1 da Minuta de Contrato
A cláusula em referência atribui à Cer ﬁcadora a a vidade de “aferição da Contraprestação/Remuneração Con ngente, prevista na Cláusula 14”.
Ocorre que a Cláusula 14, assim como as demais cláusulas contratuais, não veiculam disposições acerca de “Remuneração Con ngente”.
Nesse sen do, sugere-se que seja deﬁnido o que é “Remuneração Con ngente”.
RESPOSTA 483 (AJ)
A redação do item será corrigida com a re rada da palavra “con ngente”.

CONTRIBUIÇÃO 53
53. Cláusulas 32.2, 32.4 e 32.6 da Minuta de Contrato
De acordo com o item 7.1 do Edital, o valor es mado do Contrato é de R$ 9.243.625.565,39. O art. 56, § 3º, da Lei nº 8.666/93, aplicável a projetos de PPP por força
do art. 5º, VIII, da Lei nº 11.079/2004, estabelece que o limite da garan a para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica
e riscos ﬁnanceiros consideráveis, pode alcançar dez por cento do valor do contrato.
Ocorre que, no caso ora em apreço, as garan as de execução exigidas da Concessionária para as Fases I, II e III são extremamente baixas – a mais alta delas não chega
a 2% do valor es mado do Contrato. Vale ressaltar que se está diante de projeto de alta complexidade técnica (vide, a esse respeito, os requisitos de qualiﬁcação
técnica exigidos pelo Edital e as regras contratuais para subcontratação) e de risco ﬁnanceiro signiﬁca vo (vide o montante de inves mentos a ser realizado).
Em vista disso, solicita-se a revisão dos valores exigidos a tulo de garan a de execução, de modo a compa bilizá-los com a complexidade técnica e riscos ﬁnanceiros
do projeto. Assim, sugere-se que, para o ﬁel cumprimento das obrigações ora assumidas, a Concessionária prestará e manterá Garan a de Execução do Contrato no
valor equivalente a 2,2% do valor do Contrato, o que corresponderia a aproximadamente 10% do valor dos inves mentos (em torno de R$ 200MM), montante
suﬁciente e compa vel com os ônus e riscos envolvidos.
Ainda, o Contrato poderá prever escalonamento regressivo do valor da garan a prestado, vis-à-vis o cumprimento de determinados marcos contratuais pela
Concessionária. Como exemplo, poderia haver a liberação do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) quando do início da efe va Operação Comercial do VLT,
com liberação total quando da reversão de bens, ao término da Concessão.
RESPOSTA 484 (EM)
Os percentuais citados são rela vamente pequenos quando comparados ao valor do contrato deﬁnido com base nas receitas es madas, mas quando referenciados
aos valores de inves mentos os percentuais são signiﬁca vamente maiores.

CONTRIBUIÇÃO 54
54. Cláusula 33 da Minuta de Contrato
Entende-se que a Garan a do Parceiro Público (grafada na cláusula 33.2 em maiúsculas, mas sem deﬁnição contratual) deverá alcançar todas as obrigações
pecuniárias (ou que possam ser conver das em pecúnia) assumidas pelo Poder Concedente no âmbito do Contrato de Concessão. O tratamento a ser dado à garan a
pública deve coadunar-se com aquele conferido à garan a de execução do Contrato a ser prestada pela Concessionária, aplicando-se de maneira horizontal a todas as
obrigações contratuais.
Sugere-se, portanto, que a Minuta de Contrato inclua deﬁnição da expressão “Garan a do Parceiro Público”, no sen do de se tratar de garan a do cumprimento das
obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder Concedente no âmbito do Contrato de Concessão.
RESPOSTA 485 (AJ)
Sugestão acolhida. A expressão será incluída na lista de deﬁnições do Edital.

CONTRIBUIÇÃO 55
55. Cláusulas 33.2, e 33.5 da Minuta de Contrato
Os disposi vos em referência vinculam recursos oriundos do Fundo de Par cipação do Distrito Federal (“FPDF”) ao pagamento e à garan a de pagamento da
contraprestação pecuniária. Ocorre que o Plenário do STF julgou incons tucional, com fundamento no art. 167, IV, da Cons tuição Federal, disposi vo da Cons tuição
do Estado do Rio de Janeiro que autorizava a vinculação de parcela das receitas estaduais do Fundo de Par cipação do Estado, transferidas pela União, ao apoio e
es mulo de projetos de inves mentos industriais prioritários do Estado (ADI 553/RJ, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.06.2018).
Nos termos da ementa da decisão proferida: “O Supremo Tribunal Federal assentou serem incons tucionais as normas que estabelecem vinculação de parcelas das
receitas tributárias a órgãos, fundos ou despesas, por desrespeitarem a vedação con da no art. 167, inc. IV, da Cons tuição da República.”
O posicionamento do STF acabou por inviabilizar, na prá ca, a adoção de mecanismos de pagamento e garan a em projetos de PPP baseados na vinculação de
receitas de fundos de par cipação de estados e municípios, dada a provável invalidação se levados à ques onamento junto ao Poder Judiciário.
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Nesse sen do, recomenda-se que o mecanismo de pagamento e garan a do projeto, baseado na vinculação de receitas do FPDF, seja excluído do contrato, sob pena
de grave insegurança jurídica, já que contraria recente precedente do STF a respeito do tema, com reﬂexo direto sobre a atra vidade do projeto.
Alterna vamente, analisando a composição de receita do GDF no exercício de 2019, podemos indicar algumas fontes de receitas que poderiam ser vinculadas como
garan a das obrigações pecuniárias presentes no projeto do VLT DF, sendo certo que tais análises devem ser aprofundadas em conjunto com a Secretária de Fazenda
para que se possa determinar quais receitas poderiam estar vinculadas ao projeto:
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Tributárias
Transferências Correntes
Receitas de Contribuição
Outras Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Receita Industrial
Receita Agropecuária
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES

VALOR
%
16.581.617.790 66,82%
4.506.342.382 18,16%
1.537.752.747 6,20%
1.140.076.904 4,59%
546.337.292
2,20%
500.738.998
2,02%
3.809.544
0,02%
12.972
0,00%
24.816.688.629 100,00%

Nas linhas de “Outras Receitas Correntes” e “Receita Patrimonial” é possível iden ﬁcar um montante de receita suﬁciente para cobrir a necessidade de recursos para
as obrigações pecuniárias. Nessas contas estão receitas como multas administra vas, indenizações e receitas imobiliárias do GDF que poderiam ser vinculadas como
garan a para este projeto.
O produto da arrecadação de multas de trânsito, por exemplo, pode ser u lizado como mecanismo de pagamento e garan a no âmbito do projeto com fundamento
nos arts. 6º, XV; 7º, I e 8º, XII da Resolução nº 638, de 30.11.2016, do CONTRAN, que dispõe sobre as formas de aplicação da receita arrecadada com a cobrança das
multas de trânsito (i.e., implantação de faixas e ou pistas exclusivas ou preferenciais para transporte cole vo e corredores de transporte público; desenvolvimento e
implantação de corredores especiais de trânsito nas vias já existentes; implantação e adequação de calçadas, passarelas para pedestres, ciclovias e ciclofaixas). De
acordo com informações públicas constantes da página eletrônica de transparência do Governo do Distrito Federal, de toda a receita de” multa de outras origens”
arrecadada entre 2015 e 2018, 95% adveio de multas de trânsito, cuja média de arrecadação anual é de R$ 197.800.333,70, com variação de 17%.
Ademais, para outros pos de multas arrecadadas pelo Governo do Distrito Federal que venham a apresentar des nação especíﬁca não compa vel com o
custeio/garan a do projeto do VLT, o art. 76-A da Cons tuição Federal admi u a desvinculação de 30% (trinta por cento) das receitas dos Estados e do Distrito Federal
rela vas a impostos, taxas e multas, já ins tuídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respec vos acréscimos legais, e outras receitas
correntes, observadas as limitações previstas no parágrafo único do disposi vo. Assim, é possível a segregação de parte dos recursos passíveis de desvinculação em
favor do projeto, por meio do mecanismo de contas vinculada e garan a.
Outras fontes de custeio/garan a do projeto do VLT, passíveis de cumulação com as anteriores, são as seguintes: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(“CIDE”), dividendos de empresas estatais do DF, valores de outorga arrecadados pelo Governo do DF com a delegação de outros projeto de concessão e PPP, receitas
provenientes de royal es do petróleo que não se sujeitem ao disposto no art. 2º, II e § 3º, da Lei Federal nº 12.858, de 09.09.2013; valores transferidos pela União ao
DF por força da Lei Federal nº 13.885, de 17.10.2019; valores repassados ao DF a tulo de compensação ﬁnanceira pela exploração de recursos minerais (CFRM);
seguros contratados pelo Poder Concedente em favor da Concessionária.
É de suma importância, por ﬁm, que o Contrato de Concessão estabeleça regra clara e segura para a Concessionária em caso de necessidade de subs tuição de
garan as de obrigações pecuniárias do Poder Concedente no âmbito do Contrato de Concessão. Entende-se que a seguinte redação deverá constar da versão ﬁnal da
Minuta de Contrato:
“Fica facultado ao Poder Concedente, a qualquer momento, subs tuir as garan as referidas nesta Cláusula, e, obrigatório no caso de ex nção ou suspensão das fontes
de receita que custeiam as obrigações pecuniárias do Poder Concedente, pelas seguintes alterna vas de garan a:
I - ﬁança bancária, prestada por banco brasileiro de primeira linha;
II - carta de garan a, oferecida por organismo mul lateral de crédito com classiﬁcação de risco AAA ou equivalente.
III - outras formas de garan a pessoal ou real aceitas previamente pela Concessionária.”
RESPOSTA 486 (EM)
Sobre esse aspecto, cumpre esclarecer que a Cons tuição Federal dispõe que:
Art. 167. São vedados:
(...)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repar ção do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e
159, a des nação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de a vidades da
administração tributária, como determinado, respec vamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garan as às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste ar go;
Nota-se que o ar go 167, inciso IV, da Cons tuição Federal de 1988 veda a vinculação de impostos a despesas. No entanto, os recursos do FPE repassados aos
estados, apesar de ter sua origem em impostos, não se tratam de impostos.
Nesse sen do, não há quaisquer óbices à vinculação das receitas advinda do FPE ao pagamento das despesas decorrentes da presente concessão patrocinada, já que
as receitas desse fundo não são vinculadas.
CONTRIBUIÇÃO 56
56. Cláusula 33.6 da Minuta de Contrato
Para garan a de disponibilização de recursos previstos na Cláusula 33 e com obje vo de mi gar efeitos de sazonalidades da arrecadação do DF, sugere-se que o Saldo
Mínimo da Conta Garan a não seja inferior ao valor de 6 (seis) CONTRAPRESTAÇÕES, conforme PROPOSTA ECONÔMICA.
RESPOSTA 487 (EM)
O valor equivalente a 3 contraprestações mostra-se suﬁciente para garan a proposta.
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CONTRIBUIÇÃO 57
57. Cláusula 34 da Minuta de Contrato
A cláusula em referência dispõe acerca dos seguros a serem man dos pela Concessionária no curso da Concessão.
Em linha com o projeto de PPP do VLT Carioca, cujo objeto e complexidade são similares ao do projeto ora em apreço, sugere-se que os seguros de contratação
obrigatória pela Concessionária sejam os seguintes: (i) seguro das obras e fornecimentos, conforme as Fases estabelecidas no Contrato; (ii) seguro de
responsabilidade civil de obra; (iii) seguro de riscos patrimoniais; (iv) seguro de responsabilidade civil de operações.
Além disso, sugere-se que a versão ﬁnal da Minuta de Contrato especiﬁque melhor o objeto e o limite de cobertura dos seguros obrigatórios, de modo que os
licitantes tenham clareza acerca do que efe vamente deverá ser contratado e, portanto, possam preciﬁcar os custos corretamente em suas propostas econômicas.
Nessa linha, sugere-se que haja a necessidade de contratação dos seguintes seguros:
(i) Seguro das Obras e Fornecimentos: a Concessionária deverá manter em vigor, durante todas as etapas da execução de obras e fornecimentos, seguro de risco de
engenharia para obras civis em construção e para instalação e montagem, do po “all risks”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de tumulto, de erros do
projeto e de testes, riscos do fabricante (quando não houver garan a do fabricante), seguro de maquinaria e equipamentos de obra. Os valores cobertos pelos
seguros de danos materiais deverão ser idên cos 100% (cem por cento) do valor das obras e fornecimentos.
(ii) Seguro de Riscos Patrimoniais: o seguro de riscos patrimoniais deverá ser contratado com o início da operação e renovado, anualmente, até o úl mo ano de
vigência do Contrato. O valor em risco desta apólice deverá contemplar todos os bens e equipamentos, bem como cobertura para perda de receita e o respec vo
valor deverá ser atualizado anualmente.
(iii) Contratação e Renovação do Seguro de responsabilidade civil operação (“Liability Insurance”): cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente pelos montantes
que possam vir a ser responsabilizados a tulo de perdas e danos, indenizações, custas processuais, honorários advoca cios e outros encargos, em relação à morte ou
lesão de pessoas e danos a bens resultantes do desenvolvimento das a vidades previstas no Contrato. O limite de cobertura do seguro de responsabilidade civil não
será inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
RESPOSTA 488 (EM)
Os seguros previstos no contrato são compa veis com o objeto.

CONTRIBUIÇÃO 58
58. Cláusulas 39.2 da Minuta de Contrato
O disposi vo em referência autoriza o Poder Concedente a decretar intervenção na Concessionária por razões de interesse público. Além de impor risco polí co
relevante ao projeto, o disposi vo viola o art. 32 da Lei Federal nº 8.987/1995 (aplicável subsidiariamente às concessões patrocinadas por força do art. 3º, § 1º, da Lei
Federal nº 11.079/2004), que autoriza o Poder Concedente a intervir na concessão apenas com o ﬁm de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o
ﬁel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais per nentes – hipótese já captada pela cláusula 39.1 da Minuta do Contrato. Estando a
Concessionária adimplente com suas obrigações contratuais, a intervenção não poderá ser decretada. Sugere-se, portanto, a exclusão da Cláusula 39.2 da Minuta do
Contrato.
RESPOSTA 489 (AJ)
Sugestão acolhida. A cláusula será excluída.

CONTRIBUIÇÃO 59
59. Cláusula 50.1 e seguintes da Minuta de Contrato
Sugere-se deixar claro que a Comissão Técnica poderá ser acionada para solução de qualquer divergência de caráter técnico ou econômico-ﬁnanceiro no âmbito da
Concessão.
Além disso, sugere-se a inclusão de disposi vo para prever que se nenhuma das Partes solicitar a instauração de procedimento arbitral no prazo máximo de 30 (trinta)
dias a contar da decisão da Comissão Técnica, esta será considerada aceita e vinculante, precluso o direito das Partes de a impugnarem. Tal previsão é necessária para
estabilizar as divergências surgidas no curso do Contrato, de modo a trazer segurança jurídica às Partes e assegurar a adequada gestão contratual.
RESPOSTA 490 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação do item será ajustada.

CONTRIBUIÇÃO 60
60. Cláusula 52 da Minuta de Contrato
Sugere-se que seja incluída na cláusula 52 a previsão da maneira pela qual casos de divergências interpreta vas no âmbito do projeto deverão ser solucionadas, nos
seguintes termos:
“Controvérsias que porventura existam na aplicação e/ou na interpretação dos disposi vos e/ou documentos relacionados à Concessão, resolver-se-ão da seguinte
forma:
(i) considerar-se-á, em primeiro lugar, a redação deste Contrato, que prevalecerá sobre todos os demais documentos da relação contratual;
(ii) em caso de divergências entre os Anexos, prevalecerão os Anexos elaborados pelo Poder Concedente;
(iii) Em caso de divergência entre os Anexos elaborados pelo Poder Concedente, prevalecerá o mais recente”.
RESPOSTA 491 (EM)
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As disposições do contrato devem ser interpretadas de forma sistêmica.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 61
61. Minuta de Contrato
A Minuta de Contrato não apresenta cláusula especíﬁca para disciplinar eventuais solicitações de inves mentos adicionais pelo Poder Concedente (p.ex., para
expansão dos serviços, aumento da capacidade instalada, etc.). Trata-se de matéria relevante, cuja disciplina especíﬁca em contrato aumenta a segurança jurídica do
projeto.
Portanto, sugere-se a inclusão de cláusula de inves mentos adicionais, no seguinte sen do:
X.1 Consideram-se Inves mentos Adicionais, passíveis de incorporação ao Contrato, como encargo da Concessionária, aqueles que, não sendo decorrentes das
condições originais contratadas, ou necessários ao atendimento das obrigações contratuais originais ou do dever de manutenção da atualidade na prestação do
Serviço Concedido, sejam necessários para alteração e modernização do Serviço Concedido, nos termos do ar go 23, inciso V, da Lei Federal 8.987/1995, desde que
sejam relacionados à própria natureza do Contrato, tais como:
(i) Obras civis, prestação de serviços ou aquisição de novos equipamentos decorrentes da necessidade de melhoria na qualidade ou na segurança do Serviço
Concedido, tais como as com o obje vo de o mização do ﬂuxo de Usuários e aumento do conforto e segurança dos Usuários;
(ii) Melhorias ou ampliações nos sistemas inerentes à execução do objeto da Concessão, tais como sistemas de sinalização, comunicação, controle, supervisão,
energia, ven lação, segurança, gestão, arrecadação, planejamento operacional, elétrica, drenagem, hidráulica, dentre outros;
(iii) Melhorias ou ampliações na infraestrutura implantada;
(iv) Aquisição ou atualização de material rodante em razão de mudança de tecnologia ou dos padrões operacionais, solicitada pelo Poder Concedente.
X.2. A inserção de Inves mentos Adicionais deve atender ao interesse público, buscando assegurar a prestação do serviço adequado aos USUÁRIOS, em especial
quanto às condições de eﬁciência, con nuidade, atualidade e modicidade das tarifas, observado o disposto no ar go 6º, § 2º, da Lei Federal 8.987/1995.
X.3. A proposta de realização de Inves mentos Adicionais pode ser feita tanto pela Concessionária quanto pelo Poder Concedente, sendo que, em qualquer caso, o
PODER CONCEDENTE deverá autorizar previamente a realização dos referidos inves mentos.
X.4 Quando a Concessionária julgar oportuno e necessário, poderá apresentar requerimento para a realização de Inves mentos Adicionais, incluindo as seguintes
informações:
(i) Jus ﬁca vas para realização do Inves mento Adicional, informando as melhorias esperadas na qualidade, regularidade, con nuidade, eﬁciência, efe vidade,
segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia na prestação do serviço público;
(ii) Demonstração de compa bilidade entre o inves mento e as previsões deste Contrato;
(iii) Detalhamento do inves mento a ser realizado, incluindo impactos técnicos e econômico-ﬁnanceiros na Concessão, bem como cronograma de execução, prazos e
custos para implantação da intervenção;
(iv) Apresentação do projeto básico, projeto funcional ou termo de referência.
X.4.1. Recebido o requerimento da Concessionária, o Poder Concedente realizará análise da admissibilidade da proposta, podendo rejeitá-la ou manifestar-se pela sua
admissibilidade, dando prosseguimento ao procedimento de inclusão dos Inves mentos Adicionais no objeto do Contrato e conferindo a não-objeção ao projeto
básico, projeto funcional ou termo de referência apresentado.
X.4.2.Julgada admissível a proposta de Inves mentos Adicionais, a Concessionária deverá elaborar planejamento detalhado da intervenção e apresentar seu projeto
execu vo, se for o caso.
X.5. Quando o Poder Concedente julgar oportuno ou necessário, poderá no ﬁcar a Concessionária para a realização de Inves mentos Adicionais, devendo a
no ﬁcação incluir os seguintes requisitos:
(i) Jus ﬁca vas para realização do Inves mento Adicional, informando as melhorias esperadas na qualidade, regularidade, con nuidade, eﬁciência, efe vidade,
segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia na prestação do serviço público;
(ii) Demonstração de compa bilidade entre o inves mento e as previsões deste Contrato;
(iii) Requerimento de detalhamento, pela Concessionária, no prazo previsto na no ﬁcação, do inves mento a ser realizado, incluindo impactos técnicos e econômicoﬁnanceiros na Concessão, bem como cronograma de execução, prazos e custos para implantação da intervenção.
(iv) Requerimento de apresentação, pela Concessionária, no prazo previsto na no ﬁcação, do respec vo projeto básico, projeto funcional ou termo de referência.
X.5.1. Apresentados os documentos requeridos pelo Poder Concedente, este decidirá quanto à realização da intervenção pela Concessionária, podendo, para tanto,
solicitar modiﬁcações de natureza técnica em relação aos documentos apresentados pela Concessionária ou dar prosseguimento ao procedimento de inclusão dos
Inves mentos Adicionais no objeto do Contrato, e conferindo a não-objeção ao projeto básico, projeto funcional ou termo de referência apresentado.
X.6. Em sendo julgado admissível o requerimento apresentado pela Concessionária, nos termos das Cláusulas X.4.1 e X.4.2, ou nas situações em que o procedimento
for iniciado por ato do Poder Concedente, a Concessionária será ressarcida, ao ﬁnal do procedimento, de todos os custos comprovadamente incorridos com o
aprofundamento das propostas, caso a realização dos Inves mentos Adicionais não seja aprovada.
X.7. A inclusão de Inves mentos Adicionais importará na recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato, devendo esta recomposição ser concomitante
à inclusão dos Inves mentos Adicionais, devendo ser considerada, necessariamente, a integralidade dos inves mentos e custos de qualquer natureza, diretos e
indiretos, inclusive de mobilização, incorridos pela Concessionária.
X.8 Eventuais inclusões e alterações de obras e serviços que ensejem a recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato deverão ser objeto de ajustes
especíﬁcos a serem formalizados em termo adi vo.
RESPOSTA 492 (EM)
Entende-se que os disposi vos do contrato já permitem a inclusão de inves mentos adicionais. A matriz de riscos contempla que qualquer decisão do poder
concedente que altere as caracterís cas das obras ou serviços, implicando em encargos adicionais para a concessionária ou que determine novas aquisições não
programadas pela Concessionária, serão de responsabilidade do Poder Público e, portanto, acarreta o reequilíbrio do contrato, após a devida aprovação.
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CONTRIBUIÇÃO 62
62. Minuta de Contrato
A Minuta de Contrato não apresenta cláusula de integridade e an corrupção, o que mostra importante para assegurar que a Concessionária observe regras,
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incen vo à denúncia de irregularidades, permi ndo a iden ﬁcação e correção de eventuais desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilícitos pra cados contra a Administração Pública.
Portanto, sugere-se a inclusão de cláusula de integridade e an corrupção, no seguinte sen do:
X.1. A Concessionária deverá, no prazo de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do Contrato, implementar e manter Programa de Conformidade
(Compliance), composto de regras, mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incen vo à denúncia de irregularidades, visando a aplicação
efe va de códigos de é ca e de conduta, polí cas e diretrizes que permitam detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos pra cados contra a
Administração Pública, nos termos da Lei Federal 12.846/2013 (Lei An corrupção).
X.2. O Programa de Conformidade será aplicável indis ntamente a todos os membros e colaboradores da estrutura organizacional da Concessionária, incluindo
empregados, diretores, administradores e funcionários terceirizados.
X.2.1 O Programa de Conformidade deverá prever a criação de um setor responsável especiﬁcamente pela aplicação, gerenciamento e ﬁscalização das a vidades nele
previstas, devendo este setor ser dotado de autonomia, independência e imparcialidade para coordenar as a vidades de controle, além de possuir recursos materiais,
humanos e ﬁnanceiros suﬁcientes para viabilizar seu regular funcionamento.
X.3. O Programa de Conformidade deverá conter, no mínimo, o seguinte conteúdo:
(i) Código de é ca e de conduta, explicitando o padrão de conduta esperados de todos os funcionários e dirigentes da empresa
(ii) Obje vo e escopo do programa de conformidade;
(iii) Divisão de responsabilidade das pessoas envolvidas na função de conformidade, de modo a evitar possíveis conﬂitos de interesses com outras áreas da ins tuição;
(iv) Mecanismos para detecção de irregularidades;
(v) Criação de canais de denúncia e explicação detalhada quanto à forma de u lização;
(vi) Regras de conduta para situações que representem signiﬁca vo risco de ocorrência de fraude e corrupção, tais como par cipação em licitações, execução e
ﬁscalização de contratos administra vos, doações e patrocínios de qualquer espécie, obtenção de licenças e autorizações ﬁscalizações, contratação de ex-agentes
públicos, oferecimento e recebimento de brindes e presentes a agentes públicos e outras companhias, etc.
(vii) Proibição expressa de retaliação a denunciantes de boa-fé e es pulação de mecanismos para protegê-los;
(viii) Dever de treinamento periódico dos funcionários a respeito do programa de conformidade, esclarecendo e incen vando o dever de denunciar prá cas ou
situações de desconformidade com os padrões da companhia;
(ix) Previsão de medidas disciplinares aplicáveis para violações às regras de conformidade e integridade, as quais devem ser proporcionais à violação e ao nível de
responsabilidade dos envolvidos;
(x) Polí ca de transação com partes relacionadas;
(xi) Elaboração de relatórios, com periodicidade mínima anual, contendo sumário dos resultados das a vidades relacionadas à função de conformidade, suas
principais conclusões, recomendações e providências tomadas pela administração da companhia;
(xii) Previsão de controles internos que assegurem a conﬁabilidade de relatórios e demonstrações de qualquer po, inclusive contábeis.
X.4. O Programa de Conformidade deverá ser atualizado periodicamente, no máximo a cada 03 (três) anos.
X.5. O Programa de Conformidade da Concessionária e suas atualizações posteriores deverão ser aprovadas pelo Poder Concedente.
RESPOSTA 493 (AJ)
Sugestão parcialmente acolhida. Serão adicionados itens relacionados a integridade e an corrupção, mas não necessariamente nos termos propostos.

CONTRIBUIÇÃO 63
63. Minuta de Contrato
A Minuta de Contrato não apresenta cláusula que discipline transações com partes relacionadas, o que se mostra importante para assegurar que tais transações serão
realizadas em condições de mercado.
Portanto, sugere-se a inclusão de cláusula de transações com partes relacionadas, no seguinte sen do
X.1.A Concessionária deverá, em até 1 (mês) contado do início da vigência deste CONTRATO, desenvolver, publicar e implantar Polí ca de Transações com Partes
Relacionadas, observando, no mínimo, os seguintes elementos:
X.1.1. Critérios que devem ser observados para a realização de transações entre a Concessionária e suas Partes Relacionadas, exigindo a observância de condições
equita vas, compa veis com a prá ca de mercado;
X.1.2. Procedimentos e responsáveis pela iden ﬁcação das Partes Relacionadas e pela classiﬁcação de operações como transações com Partes Relacionadas;
X.1.3. Indicação das instâncias de aprovação das transações com Partes Relacionadas, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevância.
RESPOSTA 494 (EM)
Entende-se que não cabe neste contrato a regulação das relações de mercado da Concessionária.

CONTRIBUIÇÃO 64
64. Anexos I, III, IV e V da Minuta de Contrato
Os anexos da Minuta de Contrato trazem especiﬁcação minuciosa das obras a serem realizadas pela Concessionária, incluindo até orçamento referencial. Trata-se de
abordagem que vai de encontro às melhores prá cas em concessões e PPPs, em que o mote é justamente o de permi r o aproveitamento da exper se negocial e da
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eﬁciência do setor privado em projetos de infraestrutura de interesse público.
O Poder Concedente dispõe de diversos mecanismos contratuais para assegurar a devida prestação do serviço concedido pela Concessionária – por exemplo,
indicadores de desempenho, penalidades, garan a de execução, etc. O foco do controle em contratos de concessão e PPP deve recair sobre os resultados (i.e.,
prestação adequada do serviço) e não sobre os meios pelos quais a concessionária organiza a prestação dos serviços. A ideia é a de que o parceiro privado tenha
liberdade negocial e de gestão de suas a vidades, para trazer ganhos de eﬁciência ao Poder Público. No momento em que o Poder Público passa a ditar os meios
pelos quais o parceiro privado deve organizar e exercer as suas a vidades, perde-se a principal vantagem associada a concessões e PPPs: o aproveitamento da
exper se negocial e de gestão do setor privado.
Não se está a ques onar a importância de a Minuta de Contrato veicular diretrizes técnicas para as obras e serviços da Concessão, ou da publicidade dos estudos e
premissas que pautaram a estruturação do projeto, mas, sim, a especiﬁcação excessiva veriﬁcada nos anexos contratuais, que acabaram por tornar obrigatória a
adoção das técnicas e premissas levantadas nos estudos de viabilidade. O que era para ter natureza referencial, acabou por se tornar obrigação contratual. Com isso,
não apenas se perde a vantagem negocial e de eﬁciência trazida pelo setor privado – de grande valia ao interesse público e ao erário –, como também se passa a
limitar demasiadamente o espectro de concorrentes interessados no projeto, podendo levar até mesmo ao direcionamento involuntário do certame.
RESPOSTA 495 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.
CONTRIBUIÇÃO 65
65. Anexo XVI da Minuta de Contrato
As projeções constantes no Capítulo 4 do ANEXO XVI – estudo Referencial de Demanda, as quais servem como referência para a cláusula 27.3.3 da Minuta de
Contrato, são apresentadas até o ano de 2036. Sendo o prazo de concessão de 30 anos, sugerimos a apresentação de projeção de demanda para todo o período de
concessão.
Arquivo anexo: Há arquivo anexado à contribuição 64 (Anexo XII – Estudo Referencial de Demanda)
RESPOSTA 496 (AJ)
A demanda ano a ano pode ser extraída da planilha do modelo econômico-ﬁnanceiro. Não obstante será acrescido ao Anexo citado tabela com os valores ano a ano.

CONTRIBUIÇÃO 66
66. Anexo XIX da Minuta de Contrato
O anexo em referência veicula minuta de Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta Vinculada, a ser celebrada por Concessionária,
Poder Concedente e Agente de Pagamento.
Primeiramente, entende-se que a minuta de Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta Vinculada constante do Anexo XIX não deve
apresentar caráter vinculante, de modo que as partes (i.e., Agente de Pagamento, Poder Concedente e Concessionária) possam negociar termos e condições
especíﬁcos à administração das contas da concessão, respeitadas as diretrizes gerais que deverão ser veiculadas na minuta do Anexo XIX. O Contrato em questão tem
caráter negocial, de modo que a previsão de minuta vinculante tem o condão de impedir ou diﬁcultar sobremaneira, na prá ca, a sua celebração. Além disso, poderá
haver restrições e condições operacionais impostas pelo Agente de Pagamento, de modo que a ﬂexibilidade para adequação das condições veiculadas na minuta é
desejável.
Sugere-se, portanto, que o Anexo XIX seja transformado em Termo de Referência do Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Contas da
Concessão, passando a veicular as disposições mínimas a serem observadas pelas Partes quando da negociação e celebração do referido instrumento contratual.
Como exemplo, veja-se os contratos de PPP de iluminação pública dos Municípios de Porto Alegre/RS e Teresina/PI, modelados pelo BNDES, que trazem como anexo
as condições gerais do contrato com a ins tuição ﬁnanceira depositária (e não a minuta do contrato, propriamente).
Além disso, com vistas a aprimorar o mecanismo de pagamento e garan a das obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder Concedente no âmbito do Contrato de
Concessão, reves ndo-o de maior segurança jurídica e criando condições para que haja interesse da inicia va privada sobre o projeto, entende-se que o Termo de
Referência deverá veicular as seguintes disposições:
(i) A Concessionária será interveniente-anuente do Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Contas da Concessão;
(ii) Vinculação entre Contrato de Concessão e Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Contas da Concessão: necessário deixar claro que
o objeto do Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Contas da Concessão é o de garan r as obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder
Concedente no âmbito do Contrato de Concessão, sendo os termos e disposições daquele vinculados a este úl mo;
(iii) Declaração de conhecimento e aceitação: o Agente de Pagamento deverá declarar que conhece todos os termos do Contrato de Concessão, em especial as
obrigações pecuniárias do Poder Concedente, que serão pagas e garan das pelo mecanismo de pagamento e garan a previsto no Contrato de Nomeação de Agente
de Pagamento e Administração de Contas da Concessão, incluindo procedimentos de desembolso de pagamentos, recomposição de saldo de conta garan a e direitos
da Concessionária;
(iv) Veriﬁcador Independente: deverá ser atribuída ao veriﬁcador independente (e não ao Poder Concedente) a tarefa de informar o Agente de Pagamento sobre valor
da contraprestação pecuniária, para ﬁns de liberação do pagamento mensal;
(v) Conta Garan a: o Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Contas da Concessão deverá prever não apenas a ﬁgura da Conta
Vinculada, pela qual transitarão os recursos para pagamento das obrigações pecuniárias mensais do Poder Concedente, mas também a da Conta Garan a, em que
deverá ser man do saldo mínimo para u lização em caso de insuﬁciência de recursos para adimplemento de obrigações pecuniárias do Poder Concedente em
determinado mês. Sugere-se a manutenção do valor atualizado de seis contraprestações mensais.
Arquivo anexo: Há arquivo anexado à contribuição 118 (Anexo XV – Minuta de Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta Vinculada)
ANEXO XV
CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA
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CONCESSÃO PATROCINADA DA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO COLETIVO DO SI-VLT-W3
I.

DA VINCULAÇÃO DE RECURSOS
1. Conforme previsto no Contrato de Concessão e, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 11.079/2004 e na Lei nº 3.792/2006 do Distrito Federal, o Poder
Concedente cons tuirá em favor da Concessionária, para pagamento das obrigações pecuniárias assumidas pela Poder Concedente no Contrato, incluindo a
Contraprestação a ser paga mensalmente à Concessionária, a vinculação dos recursos garan dores mencionados no Contrato de Concessão (“Recursos
Vinculados”).

2. A vinculação dos recursos acima referidos será implantada por meio de Contrato com a Ins tuição Financeira Depositária, que deverá ser celebrado pelas Partes
com a Ins tuição Financeira Depositária, devendo ser man da até a ﬁnal liquidação de todas as obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder Concedente no
Contrato.
2. Os custos derivados do Contrato com a Ins tuição Financeira Depositária serão arcados pela Concessionária.
2. Observado o disposto no item 2.1, cada uma das Partes deverá arcar com seus próprios custos e despesas decorrentes de suas respec vas obrigações
contratuais.
2. Após a assinatura do Contrato com a Ins tuição Financeira Depositária, qualquer das Partes poderá providenciar seu registro no cartório de Registro de
Títulos e Documentos do local da sede do Poder Concedente e da Concessionária.
3. O Contrato com a Ins tuição Financeira Depositária deverá prever obrigação pela qual deverão ser abertas, na data da assinatura contratual, a Conta Vinculada
e a Conta Reserva, com as ﬁnalidades de, respec vamente, realizar e garan r o pagamento das obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder Concedente no
Contrato, ﬁcando os recursos nelas depositados vinculados ao Contrato, nos montantes indicados no presente Anexo, em caráter irrevogável e irretratável, até a
liquidação de tais obrigações.
3. Os Recursos Vinculados indicados serão atrelados exclusivamente às ﬁnalidades a que se refere o item 3, sendo vedada, portanto, sua u lização para
quaisquer outras ﬁnalidades.
3. Os recursos depositados na Conta Reserva no montante do saldo mínimo e aqueles que transitarem na Conta Vinculada não poderão ser movimentados
ou u lizados para nenhuma outra ﬁnalidade, tampouco ser dados em garan a de quaisquer outros projetos ou contratos do Poder Concedente.
3. Após os pagamentos a que se referem os itens antecedentes, os recursos restantes poderão ser mensalmente transferidos pela Ins tuição Financeira
Depositária para conta do Poder Concedente, por ele indicada.
2.
3. O saldo mínimo da Conta Reserva saldo mínimo deverá ser equivalente a 6 (seis) vezes o valor correspondente à Contraprestação Mensal Máxima.
4. A formação do saldo mínimo a ser man do na Conta Reserva (“Saldo Mínimo da Conta Reserva”) pela Ins tuição Financeira Depositária deverá ser
adequadamente por ela atendida, em linha com o Contrato de Concessão, para fazer jus aos valores de Contraprestação Mensal Máxima devidos pelo Poder
Concedente.
5. Caberá ao Veriﬁcador Independente informar à Ins tuição Financeira Depositária eventuais alterações no valor da Contraprestação Mensal Máxima, a exemplo
daquelas rela vas a: (i) incidência de correção monetária; (ii) eventuais ajustes decorrentes de processos de recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro
do Contrato.
6. Na ausência de Veriﬁcador Independente, caberá à Concessionária informar à Ins tuição Financeira Depositária, de boa-fé, as alterações de valor
mencionadas acima e o efe vo valor a ela devido, responsabilizando-se civil e criminalmente por sua veracidade.
3.
7. A operacionalização da Conta Vinculada para pagamento da Contraprestação Mensal Efe va ocorrerá na forma prevista no Contrato, de forma a garan r que
todas as obrigações pecuniárias do Poder Concedente, assumidas no mencionado documento, sejam adequada e tempes vamente cumpridas.
7. A Ins tuição Depositária deverá reter mensalmente na Conta Vinculada recursos suﬁcientes para o pagamento da Contraprestação Mensal Efe va
referente ao respec vo mês, tendo como base os valores a ela informados.
7. Até o dia 15 de cada mês, após o recebimento das devidas informações emissão de fatura pela Concessionária, os valores correspondentes à
Contraprestação Mensal Efe va serão transferidos pela Ins tuição Financeira Depositária da Conta Vinculada para a conta corrente indicada pela
Concessionária, independentemente de solicitação por parte do Poder Concedente.
4.
8. Caso os Recursos Vinculados de determinado mês sejam insuﬁcientes para pagamento da Contraprestação Mensal Efe va, a Ins tuição Financeira Depositária
deverá transferir recursos da Conta Reserva para a conta indicada pela Concessionária, suﬁcientes para pagamento do valor total devido da Contraprestação
Mensal Efe va referente àquele mês.
9. Após a transferência de que trata o item acima, a Ins tuição Financeira Depositária, na medida em que forem sendo depositados na Conta Vinculada os valores
a ela des nados, deverá transferi-los para a Conta Reserva em quan dade suﬁciente para a ngimento do saldo mínimo.
5.
10. O Contrato com a Ins tuição Financeira Depositária determinará a emissão mensal de extrato da Conta Reserva e da Conta Vinculada e seu envio à
Concessionária e ao Poder Concedente.
11. É facultado ao Poder Concedente solicitar à Ins tuição Financeira Depositária a aplicação ﬁnanceira dos recursos existentes na Conta Reserva em inves mentos
especíﬁcos disponíveis na Ins tuição Financeira Depositária, desde que lastreados em tulos públicos federais, com possibilidade de resgate em até 1 dia ú l.
11. Os frutos e rendimentos advindos deverão ser incorporados à respec va Conta Reserva, sendo-lhes aplicáveis as disposições rela vas à própria Conta
Reserva.
11. Os riscos das aplicações ﬁnanceiras serão integralmente assumidos pelo Poder Concedente, cabendo-lhe a responsabilidade pela reposição imediata e
integral do Saldo Mínimo da Conta Reserva no caso de eventuais perdas.
12. Quando da assinatura do Contrato com a Ins tuição Financeira Depositária, o Poder Concedente deverá informar à Ins tuição Financeira Depositária se há
Veriﬁcador Independente contratado, bem como os principais dados e informações a ele rela vos.
12. Na hipótese de não haver Veriﬁcador Independente contratado, o Poder Concedente informará à Ins tuição Financeira Depositária tão logo ocorra a
referida contratação.
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12. Também cons tui dever do Poder Concedente informar à Ins tuição Financeira Depositária as demais contratações de Veriﬁcador Independente que se
ﬁzerem necessárias ao longo do Contrato, bem como o encerramento ou suspensão de qualquer contrato vigente com Veriﬁcador Independente.
13. O Contrato com a Ins tuição Financeira Depositária deverá prever que, caso a Concessionária empenhe, ceda ou de qualquer outra forma transﬁra diretamente
aos Financiadores os direitos à percepção da Contraprestação Mensal Efe va, a Ins tuição Financeira Depositária poderá realizar os pagamentos de valores
rela vos à Contraprestação Mensal Efe va diretamente aos Financiadores, mediante no ﬁcação dos Financiadores, independentemente de anuência prévia por
parte da Concessionária.
14. O Contrato com a Ins tuição Financeira Depositária deverá prever que a Ins tuição Financeira conhece todos os termos do Contrato de Concessão, em especial
as obrigações pecuniárias do Poder Concedente, que serão pagas e garan das pelos mecanismo de pagamento nele previstos.
RESPOSTA 497 (EM)
A minuta do Contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de conta vinculada, não é vincula va, podendo ser alterada livremente pelas partes,
conforme consta no preâmbulo do Anexo mencionado.

CONTRIBUIÇÃO 67
67. Cláusula 14.2 da Minuta de Contrato
A clausula 14.2 da minuta de contrato indica que a Contraprestação será composta de três parcelas (B1, B2 e B3), porém a parcela B1 possui uma subdivisão, B1.1 e
B1.2, nosso entendimento é que esta subdivisão teria a função de diferenciar os critérios de reajuste da Contraprestação e de incidência dos índices de desempenho.
Considerando que na sugestão nº 20 foi sugerido o parâmetro adotado no VLT Carioca, onde os índices incidem somente sobre a Receita Tarifária da Concessionária e
que na sugestão nº 25 foi sugerido uma única fórmula de reajuste para todas as parcelas de Contraprestação.
Dessa forma, tendo como obje vo simpliﬁcar a composição da remuneração da Concessionária, trazendo maior clareza jurídica e sem prejudicar a viabilidade
econômica da Concessão, sugere-se a exclusão da subdivisão das parcelas B1.1 e B1.2.
RESPOSTA 498 (EM)
A divisão da remuneração em parcelas mostra-se adequada.

CONTRIBUIÇÃO 68
68. Cláusula 2.1 da Minuta do Contrato
A cláusula 2.1 da Minuta do Contrato diz que "O PODER CONCEDENTE entrega nesta data, mediante este CONTRATO, os BENS PÚBLICOS descritos no ANEXO XV,
servíveis à FASE I e à FASE II, necessários à execução deste CONTRATO".
Porém, o Anexo XV não descreve de forma clara - com os devidos levantamentos de campo - os bens existentes, limitando-se a elencar serviços realizados na área do
Centro de Manutenção.
Assim, sugere-se apresentar o projeto u lizado para realização dos serviços executados no Centro de Manutenção ou o inventário preciso de todas as instalações já
executadas, inclusive apresentando coordenadas geodésicas em UTM, destacando de maneira clara o que já está implantado e o que deverá ser assumido na
execução do vencedor da licitação.
RESPOSTA 499 (EM)
A descrição dos bens púbicos conta no Anexo XV. Cada licitante poderá levantar informações adicionais a seu critério.

CONTRIBUIÇÃO 69
69. Cláusula 2.1 da Minuta do Contrato
A cláusula 2.1 da Minuta do Contrato diz que "O PODER CONCEDENTE entrega nesta data, mediante este CONTRATO, os BENS PÚBLICOS descritos no ANEXO XV,
servíveis à FASE I e à FASE II, necessários à execução deste CONTRATO".
Porém, o Anexo XV apresenta que a área é de propriedade da Sociedade Hípica de Brasília e não explicita que será feita transferência sem ônus para o vencedor da
licitação.
Assim, solicita-se a disponibilização de informações referentes à atual situação do mencionado imóvel, incluindo matrícula atualizada, documentos emi dos por
órgãos de proteção ao patrimônio e eventuais gravames incidentes sobre ele. Adicionalmente, sugere-se que este item seja esclarecido indicando se a transferência
ocorrerá sem ônus ou mediante processo de desapropriação, através de pagamento de valor a ser avaliado judicialmente
RESPOSTA 500 (ES)
De acordo com o contrato é responsabilidade do PODER CONCEDENTE realizar a transferência dos bens públicos. Não haverá ônus na transferência ou necessidade de
desapropriação. Se houver pendências envolvendo a cessão de quaisquer dos bens públicos, estas deverão ser solucionadas previamente.

CONTRIBUIÇÃO 70
70. Cláusula 21.1.10 da Minuta do Contrato
Na cláusula 21.1.10, é citado que os projetos execu vos das fases devem ser apresentados, total ou parcialmente, em até 3 meses após o cumprimento da etapa
preliminar, cuja duração é de 6 meses.
Solicitamos esclarecer o que abrange a apresentação parcial dos projetos e alterar os prazos de projetos execu vos, separando-os de acordo com as fases e atribuindo
tempo hábil para elaboração dos mesmos.
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RESPOSTA 501 (AJ)
A redação do item será alterada de forma a deixar claro o que deve ser apresentado e os respec vos prazos.

CONTRIBUIÇÃO 71
71. Item 21.1.34 da Minuta de Contrato
Sugerimos que o processo de licenciamento ambiental seja conduzindo pelo Poder Concedente, com a obtenção da Licença Ambiental Prévia (LP) para a implantação
da Fase I, antes do processo de licitação. Dessa forma, o projeto seria licitado com a LP emi da pelo IBRAM, fazendo com que o prazo do início das obras seja
atendido conforme previsto na Minuta de Contrato.
RESPOSTA 502 (ES)
A SEMOB tem realizados trata vas junto ao IBRAM como obje vo de avançar no processo de licenciamento ambiental.

CONTRIBUIÇÃO 72
72. Item 1.1.5.1 do ANEXO I da Minuta de Contrato
Sugerimos incluir as coordenadas geodésicas em UTM para cada estação citada na "Tabela 2 - Localização das Estações".
RESPOSTA 503 (EM)
As especiﬁcações con das no contrato e seus anexos mostram-se suﬁcientes para a execução do escopo contratual. Informações mais detalhadas deverão constar dos
projetos execu vos a serem elaborados pela futura concessionária.

CONTRIBUIÇÃO 73
73. Itens 1.1.5.2 e 1.1.5.4 do ANEXO I da Minuta de Contrato
O Terminal Asa Sul (TAS) é um equipamento existente que faz hoje integração com as Linhas 1 e 2 do Metrô-DF. O mesmo deverá ser integrado ao VLT quando da sua
implantação. Para tal, deverá sofrer adequações para permi r o acesso protegido e seguro dos passageiros nas operações de transbordo. Já o Terminal Asa Norte
(TAN), servirá como ponto de integração entre o VLT e linhas de ônibus, na extremidade da Asa Norte. O escopo a ser implementado pela Concessionária em relação a
estes dois equipamentos não se encontra bem delimitado no Anexo I.
Sugere-se:
1. Delimitar claramente as obrigações da Concessionária quanto às adequações sicas necessárias para o TAS, de modo a permi r a integração com o VLT;
2. Delimitar as obrigações da Concessionária quanto à implantação do TAN e seus requisitos funcionais e operacionais;
3. Delimitar os prazos de execução destes equipamentos;
Incluir a delimitação sica e o escopo da Concessionária quanto à operação e manutenção destes terminais.
RESPOSTA 504 (EM)
O TAS e o TAN são terminais mul modais urbanos. Fará parte do escopo dos serviços da concessionária apenas a implantação da via e estação de embarque
correspondente ao VLT, bem como a operação e manutenção desses itens. Os prazos estão incluídos dentro do prazo de execução da Fase I.
O desenvolvimento do projeto e construção do TAN envolvendo os demais itens caberá a SEMOB, que deverá garan r a integração com os demais modos de
transporte e as condições de acessibilidade aos usuários do VLT até a estação de embarque.

CONTRIBUIÇÃO 74
74. Item 1.1.4 do ANEXO I e Item 3 do ANEXO V da Minuta de Contrato
O Anexo I (PIP) cita 4 (quatro) OAEs, porém, o Anexo V (Via Permanente/OAEs) cita apenas 1 (uma) OAE. Recomendamos a compa bilização dos documentos,
iden ﬁcando claramente quais OAEs a implantação é de responsabilidade da Concessionária.
RESPOSTA 505 (ES)
São quatro obras de arte especiais a serem implantadas pela futura concessionária. Destaca-se que no estudo apresentado existe apenas uma seção pica de via
permanente que serve a todas as OAEs.

CONTRIBUIÇÃO 75
75. ANEXO II da Minuta de Contrato
Tendo em vista que no próprio Termo de Referência do IBRAM consta que a proposta de traçado do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT encontra-se em sua maioria em
área urbana consolidada, com os seus parâmetros ambientais gerais amplamente conhecidos e que as questões rela vas ao meio sico e ao meio bió co, exceto em
relação à supressão da vegetação, deverão ser apresentados de forma sucinta, sugerimos que seja realizada uma nova consulta ao órgão ambiental propondo a
dispensa do licenciamento ambiental ou o Licenciamento Ambiental Simpliﬁcado – LAS, conforme Resolução Nº 01 de 30 de Janeiro de 2018.
RESPOSTA 506 (ES)
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A consulta foi realizada e as trata vas como IBRAM prosseguem no sen do de se avançar com as ações para obtenção do licenciamento prévio.

CONTRIBUIÇÃO 76
76. Item 3.1 do ANEXO III da Minuta de Contrato
No subitem “Rede-Wiﬁ” sugere-se incluir a seguinte descrição: “Poderão ser u lizadas tecnologias equivalentes ou rede de transmissão de terceiros, desde que
atendidas todas as funcionalidades e requisitos de performance descritos neste edital. Os projetos deverão ser aprovados previamente pelo Poder Concedente antes
da execução, para que seja comprovada a conformidade com os requisitos contratuais do edital.”
RESPOSTA 507 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 77
77. Item 3.3 do ANEXO III da Minuta de Contrato
Sugere-se a alteração do texto “Este sistema deverá u lizar tecnologia Terrestrial Trunked Radio (TETRA), padrão desenvolvido pela ETSI (European
Telecommunica ons Standards Ins tute)”, para “Este sistema deverá u lizar tecnologia Terrestrial Trunked Radio (TETRA), padrão desenvolvido pela ETSI
(European Telecommunica ons Standards Ins tute), sendo possível u lizar tecnologias equivalentes ou rede de terceiros, desde que atendidas todas as
funcionalidades e requisitos de performance descritos neste edital”.
RESPOSTA 508 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 78
78. Item 5 do ANEXO III da Minuta de Contrato–
Sugere-se não ter câmara de compensação interna e u lizar a câmara de compensação já existente no Distrito Federal, devido à alta complexidade de integração com
os modais de transporte existentes, que é um grande fator de risco ao projeto.
Sugere-se manter apenas a venda de bilhetes unitários como responsabilidade da Concessionária, com a possibilidade de se u lizar outras tecnologias, não apenas o
QRCode, com o intuito também de ﬂexibilizar as tecnologias u lizadas, conforme os mo vadores já expostos. Sugere-se ainda que o edital tenha foco nas
funcionalidades e requisitos técnicos e com abertura para u lização de outras tecnologias, mantendo as caracterís cas operacionais da solução.
RESPOSTA 509 (VE)
O modelo de remuneração tarifário, incluindo a comercialização de bilhetes pela concessionária e eventual u lização de câmara de compensação ainda é objeto de
discussão e poderá ser alterado previamente à licitação.
Quanto à questão da tecnologia, observa-se que O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor
esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de contrato ou dos próprios anexos.

CONTRIBUIÇÃO 79
79. Item 1.2 do ANEXO V da Minuta de Contrato
A solução apresentada para o sistema de ﬁxação é viável, porém, pode ser subs tuída por outras alterna vas com bene cios próprios. Assim, recomenda-se que o
anexo deixe claro que a concessionária poderá apresentar alterna vas para a infraestrutura, a serem aprovadas pelo Poder Concedente na ocasião da elaboração do
projeto execu vo.
RESPOSTA 510 (VE)
As especiﬁcações técnicas da via, do material rodante e dos sistemas operacionais estão suﬁcientemente detalhadas para ﬁns de orçamento, sem, no entanto,
estarem direcionadas a qualquer marca ou fabricante especíﬁco.
O grau de vinculação das diretrizes apresentadas nos anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido por meio de ajustes na redação da minuta de
contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações
para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 80
80. ANEXO VI da Minuta de Contrato
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O projeto arquitetônico para a requaliﬁcação foi apresentado sem um projeto estrutural. Assim, os quan ta vos apresentados (demolição, construção, escavação) se
toram incorretos, pois não consideram aspectos como fundações, método execu vo das contenções, desvios de tráfego, remanejamentos de interferências, etc. Além
disso, o projeto arquitetônico é apenas " pico", sem considerar as limitações de cada local, que podem, por exemplo, inviabilizar a implantação de uma rampa
acessível.
Assim, recomendamos que todas as quan dades apresentadas sejam removidas do anexo, sendo subs tuídas pela indicação dos aspectos operacionais mínimos.
RESPOSTA 511 (EM)
Os estudos foram apresentados em nível de anteprojeto, como é usual para estruturação de PPP´s. Caberá aos licitantes, a seu critério, fazer levantamentos adicionais
para embasar sua proposta. A futura concessionária caberá elaborar os projetos execu vos e arcar com eventuais variações de quan ta vos conforme alocação de
risco constante do contrato.
Especiﬁcamente em relação às passagens o projeto po apresentado e os quan ta vos são referenciais, devendo a solução deﬁni va ser equivalente ou superior no
que se refere a acessibilidade, segurança e demais aspectos funcionais.

CONTRIBUIÇÃO 81
81. Item 1 do ANEXO IX da Minuta de Contrato
Sugerimos complementar o documento informando (i) os limites da faixa de domínio; (ii) a abrangência da responsabilidade de manutenção da Concessionária para
as fases 1, 2 e 3; e (iii) os requisitos mínimos de desempenho para estes elementos.
RESPOSTA 512 (ES)
A faixa de domínio do VLT é compreendida pelas atuais faixa de rolamento con gua ao canteiro e o próprio canteiro central. A responsabilidade pela manutenção será
de todo o sistema VLT, mais as ciclovias, passarelas e calçadas previstas no projeto. A redação do contrato e de seus anexos será ajustada de forma a esclarecer o grau
de vinculação desses documentos e os requisitos de desempenho a serem atendidos.

CONTRIBUIÇÃO 82
82. Item 1.1 e 2 do ANEXO X da Minuta de Contrato
Sugerimos que este anexo seja excluído por se tratar de referências de preços e serviços, e, dado que será um documento que norteará um contrato de concessão,
cujas informações são, por sua natureza, referenciais. Em nossa visão, as informações ali con das são essenciais para pautar a modelagem do projeto, notadamente
para ﬁns de aprovação do modelo de concessão, jus ﬁca va da outorga e deﬁnição das premissas econômico-ﬁnanceiras desenhadas para o projeto. Doutro lado, tais
informações não serão determinantes na execução do contrato de concessão propriamente dita, tendo em vista que a concessionária terá seu próprio modelo de
negócios e suas deﬁnições e projeções econômico-ﬁnanceiras.
RESPOSTA 513 (VE)
O entendimento é correto. O grau de vinculação das diretrizes apresentadas neste e nos demais anexos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido
por meio de ajustes na redação da minuta de contrato ou dos próprios anexos. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a futura
concessionária poderá propor ajustes e adaptações para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 83
83. Item 5.1 do ANEXO XII da Minuta de Contrato
As decisões de implantar ou desa var o Plano de Con ngência em casos de ocorrências exclusivas no sistema do VLT deveriam ser tomadas de forma autônoma pela
Concessionária, apenas com caráter informa vo ao Poder Concedente devido à urgência operacional que essas situações necessitam.
Entende-se que a Concessionária terá todas informações necessárias para decidir pela implantação/desa vação do Plano de Con ngência e que nos casos de
dependência do aval do Poder Concedente, pode haver um aumento de tempo devido o aguardo de uma eventual autorização.
RESPOSTA 514 (ES)
Por se tratar de uma parceria público-privada, relacionada a serviços essenciais, onde o principal afetado em qualquer situação de emergência será o usuário do
sistema de transporte público, cabe ao Poder Concedente autorizar a desa vação do plano de con ngência. A implantação do Plano de Con ngência poderá ser
decidida pela Concessionária, que deverá comunicar o Poder concedente.

CONTRIBUIÇÃO 84
84. ANEXO XVI da Minuta de Contrato
Considerando que: (i) o serviço de transporte cole vo do Entorno do DF está sob jurisdição da União, sendo regulado pela ANTT; (ii) a proposta do VLT da Av. W3
considera a integração de todas as linhas que u lizam esta via nos terminais propostos (TAS, TAN e Eixo Monumental); (iii) que o serviço do Entorno não possui um
modelo de remuneração dos operadores igual ao do DF (tarifa técnica), sendo remunerado pela arrecadação tarifária; (iv) não há no estudo informações sobre como
se dará a integração tarifária com estes serviços, se sobressaem algumas inquietações que merecem ser esclarecidas quando da publicação futura do edital de
concessão. São elas:
1. Qual será o modelo de polí ca tarifária que exis rá para a integração das linhas do Entorno com o VLT da W3, quanto ao valor da tarifa integrada e tratamento
das gratuidades?
2. Quais as garan as que o GDF estabelecerá para o futuro concessionário do VLT de que esta integração de fato ocorrerá? Qual o planejamento estabelecido para
o tema?
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3. Como será o modelo de repar ção da arrecadação entre o VLT e o serviço do Entorno?
4. Quais serão as responsabilidades do concessionário do VLT em relação a operacionalização da integração com os operadores do Entorno?
5. Como será resolvida a operacionalização do Sistema de Bilhetagem Eletrônica com o serviço do Entorno, haja vista a necessidade que os seus operadores
implantem equipamentos, so wares e processos de trabalho que viabilizem a aquisição dos créditos de viagens pelos usuários e o controle de acesso?
6. Nessa mesma linha de indagação, como será a garan a contratual para que toda a operacionalização da integração com o Entorno venha a ocorrer de modo
que a integração seja efe vada?
Sugere-se que o Edital disponha de um tratamento especíﬁco para esta questão (incluindo, por exemplo, referência a quais instrumentos de gestão dos serviços
seriam celebrados com o Governo Federal), de modo a permi r maior segurança técnica, econômica e jurídica à integração com o serviço do Entorno.
RESPOSTA 515 (ES)
A integração com os ônibus do entorno depende de trata vas com a ANTT, que é o poder concedente daquele sistema, e poderá ser incorporada futuramente com os
devidos ajustes nos contratos. De início, não deverá ser considerada a integração tarifária.

CONTRIBUIÇÃO 85
85. ANEXO XVI da Minuta de Contrato
No Anexo XVI, são apresentados os resultados dos estudos de demanda, considerando a aplicação das técnicas usualmente empregadas em estudos similares,
fundamentado no uso de modelo de planejamento e simulação de rede de transporte cole vo com uso de so wares especializados. Especiﬁcamente, no item 3.1 é
apresentada a metodologia que foi adotada, no item 3.2. os cenários e no item 3.3 os resultados dos carregamentos para os anos 2020, 2026 e 2036.
Da análise das informações dos itens referenciados, depreende-se a ausência de algumas informações relevantes para a compreensão dos valores de demanda
apresentados, entre elas:
1. Quais são as informações demográﬁcas, socioeconômicas e urbanas que foram consideradas nos cenários de 2026 e 2036 no estudo de projeção de demanda?
2. Quais foram os projetos de transporte cole vo para o DF que foram considerados nas simulações (cenário de oferta) para cada ano simulado?
3. Considerando que: (i) a tarifa considerada para o VLT é de R$ 3,50; e (ii) vigora no DF uma polí ca tarifária na qual nas integrações no âmbito do Bilhete Único é
cobrada a tarifa de R$ 5,00, qual foi a tarifa de integração considerada nas simulações de rede? Foi de R$ 3,50, como consta na minuta do contrato?
4. Na mesma linha de raciocínio do apontamento anterior, qual foi a tarifa de integração considerada na simulação da integração com as linhas do Entorno do DF?
Entende-se que um convênio especíﬁco deverá ser ﬁrmado entre o Governo do Distrito Federal e a ANTT, de forma a estabelecer regras para integração sica e
tarifária, e regras de repasse às operadoras das linhas do Entorno.
Entende-se que é importante que a documentação da licitação contemple a apresentação destas informações, de modo a proporcionar adequada compreensão das
premissas que foram adotadas pelo GDF para deﬁnir as condições operacionais e os limites econômicos do projeto.
RESPOSTA 516 (ES)
Todos os referentes à demanda são apresentados no Caderno 2 – Estudo de Demanda. As projeções têm como base as matrizes de O/D do PDTT. A rede integrada de
ônibus também é apresentada no Caderno 2.

CONTRIBUIÇÃO 86
86. ANEXO XVI da Minuta de Contrato
No Anexo XVI item 4, são apresentadas as informações dos fatores de expansão da demanda simulada da hora pico para dia e de dia ú l para mês, sendo eles, de 15%
para o primeiro e de 25 dias úteis para o segundo.
Na sequência, é apresentada a Tabela 7.3, que indica para o ano de 2026 uma demanda hora pico de 23.619 uma demanda dia de 153.380 e mensal de 3.834.500.
Ocorre que, se considerarmos os fatores acima, a demanda dia resultante é de 157.460 (23.619 ÷ 0,15) e mensal de 3.936.500 (157.460 × 25), valores estes diferentes
da tabela (2,67% superior).
Para o ano de 2036, o valor calculado é de 4.332.000 passageiros por mês (25.992 × 25 ÷ 0,15) contra 4.370.167 informado, ou seja, o valor calculado é menor do que
o informado, o inverso do que ocorreu para o cálculo do ano 2026.
Para o ano de 2020, o cálculo e o valor informado estão corretos.
Assim, é relevante que isso seja esclarecido e ou corrigido, inclusive na modelagem econômico-ﬁnanceira, se o caso.
RESPOSTA 517 (EM)
A demanda na hora pico é 15% da demanda diária. A demanda mensal considera-se 25 dias e a anual 300 dias.
As demandas na hora pico são calculadas a par r de uma rede analí ca de transporte urbano em macrossimulação de embarque e desembarques por estação, sendo,
portanto mais precisa. Já as demandas diárias e mensais são projetadas em uma tendência linear ano a ano em 30 anos, resultando em diferenças de percentuais de
hora-pico, no caso 15% ou 15,4%.

CONTRIBUIÇÃO 87
87. Minuta de Contrato e seus Anexos
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Tendo em vista que as contribuições apresentadas no presente Formulário alteram os Anexos, algumas inconsistências de referências cruzadas são criadas na Minuta
de Contrato. Por exemplo, a atual redação da Cláusula 10.1 remete consulta ao PIP, porém as contribuições acima feitas levam à informação a estar no Anexo IV.
Por essa razão, sugerimos uma revisão geral desses pontos, em função da necessidade de modiﬁcação em diversos de seus aspectos, inclusive com base em nossas
sugestões de aprimoramento.
RESPOSTA 518 (ES)
A revisão ocorrerá considerando todas as contribuições ocorridas no processo de Audiência e Consulta Públicas. Além disso, o grau de vinculação desses documentos
em relação à execução do contrato será melhor esclarecido.

CONTRIBUIÇÃO 88
88. Anexos da Minuta de Contrato
Tendo em vista a iden ﬁcação de diversos pontos de aprimoramento nos anexos da Minuta de Contrato, apresentamos novas versões dos anexos, conforme rol a
seguir:
ANEXO I - PROGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SI-VLT-W3 – PIP
ANEXO 1.1 – PROJETO GEOMÉTRICO
ANEXO 1.2 – PROJETO DE OAEs
ANEXO 1.3 – PROJETO DE DRENAGEM
ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES REFERENCIAIS DOS SISTEMAS FIXOS
ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES REFERENCIAIS PARA MATERIAL RODANTE
ANEXO V - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (SBE) E DIRETRIZES PARA COMERCIALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BILHETES
ANEXO VI - DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO OPERACIONAL DA CONCESSIONÁRIA
ANEXO VII - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS, ESTAÇÕES, SISTEMAS FIXOS E MATERIAL RODANTE, PÁTIOS/OFICINAS
ANEXO IX - DIRETRIZES DOS SERVIÇOS DA CAC - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E OUVIDORIA
ANEXO X - SANÇÕES
ANEXO XI - DESCRIÇÃO DOS BENS PÚBLICOS
ANEXO XII - ESTUDO REFERENCIAL DE DEMANDA
ANEXO XIII - QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO - QID
ANEXO XV - MINUTA DE CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA
ANEXO XVI - REQUISITOS MÍNIMOS DO ESTATUTO SOCIAL DA SPE CONCESSIONÁRIA
Em síntese, levou-se em consideração que, em se tratando de tecnologias em constante evolução e com mudanças signiﬁca vas que afetam o dia a dia das pessoas,
no modo como os usuários desejam ser atendidos, bem como na forma que os serviços são disponibilizados e comercializados, em um cenário de 30 anos, a evolução
tecnológica será exponencial e não há como determinar ou prever atualmente quais tecnologias estarão obsoletas a longo prazo, assim como qual será o reﬂexo na
forma de consumo. Deste modo, o foco das mudanças propostas recaiu sobre aspectos que limitam a capacidade de gestão da Concessionária, subs tuindo-os por
especiﬁcações e requisitos operacionais/funcionais mínimos (i.e., controle de resultados, ao invés de controle de meios).
Arquivo anexo: Sim. Foi anexado rol de novas versões dos anexos técnicos da Minuta de Contrato.
RESPOSTA 519 (VE)
A revisão do contrato e seus anexos ocorrerá considerando todas as contribuições ocorridas no processo de Audiência e Consulta Públicas. Além disso, o grau de
vinculação desses documentos em relação à execução do contrato será melhor esclarecido. No detalhamento dos projetos execu vos e implementação do projeto, a
futura concessionária poderá propor ajustes e adaptações para o mizar sua operação e seus custos.

CONTRIBUIÇÃO 89
89. Cláusula 1.1 da Minuta de Contrato e Anexo VII (Sistema de Bilhetagem Eletrônica)
Onde se lê: “Implantação e operação do sistema de bilhetagem eletrônica- SBE, e sua rede de distribuição de cartões e crédito, conforme descrito no PIP, apresentado
no Anexo I”, na Cláusula 1.1 da Minuta de Contrato, sugere-se alterar para: “Implantação e operação do sistema de bilhetagem eletrônica- SBE, conforme descrito no
Anexo de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e Diretrizes para Comercialização, Arrecadação e Distribuição de Bilhetes”.
Arquivo anexo: Há arquivo anexado à contribuição (Anexo V – Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e Diretrizes para Comercialização, Arrecadação e Distribuição de
Bilhetes)
ANEXO V
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (SBE) E DIRETRIZES PARA COMERCIALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BILHETES
1. SISTEMA DE BILHETAGEM, CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS - SCAP
Este anexo descreve o processo de arrecadação, controle e repar ção da receita tarifária resultante da concessão do VLT-DF, como elemento do Sistema Integrado de
Transporte do Distrito Federal – SIT/DF e o Sistema Inteligente de Transporte - SIT.
A CONTA DE ARRECADAÇÃO será o mecanismo por meio do qual CONCESSIONÁRIA receberá e distribuirá os valores arrecadados a tulo de TARIFA PÚBLICA, na
comercialização de créditos do Sistema de Bilhetagem Automá ca do Distrito Federal – SBA/DF, o qual, atualmente, engloba as empresas operadoras do sistema de
transporte sobre pneus do Distrito Federal e o METRÔ-DF.
A CONCESSIONÁRIA, nesse sen do, deverá possuir seu próprio sistema de bilhetagem eletrônica e sistema de controle de arrecadação e de passageiros, para uso
exclusivo no VLT-DF. Além disso, a CONCESSIONÁRIA será obrigada a aceitar o uso dos bilhetes do SBA/DF para acesso às linhas do VLT-DF.
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Os modelos e os mecanismos de arrecadação, de bilhetagem, de eventuais integrações tarifárias e repar ção da RECEITA TARIFÁRIA são disciplinados através de
resoluções, convênios e acordos assinados entre as partes que compõem o SIT/DF.
O Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP), e de Bilhetagem, consiste no fornecimento de bloqueios eletrônicos, validadores em pontos de
parada, validadores embarcados, equipamento portá l de ﬁscalização, câmeras de contagem, servidores embarcados, máquinas de venda automá ca de passagens,
máquinas de venda assis da de passagens ou máquinas guichê, para as estações integradas ao sistema de transporte e necessárias para manter o ﬂuxo de
passageiros controlados.
O sistema deve ser capaz de executar o controle do ﬂuxo dos passageiros nas estações, mantendo o padrão norma vo dos equipamentos de alto ﬂuxo de usuários e
so wares das instalações integrados.
Em princípio, devido às caracterís cas das vias e locais de circulação do VLT, não será possível o controle de acesso dos passageiros através da instalação de bloqueios
ou outras formas de controle sico de acesso nos pontos de parada. Nestes locais, o acesso dos usuários ao interior do VLT deverá ser livre.
Nas estações de integração intermodal onde ocorrerem transferências entre o VLT, ônibus e metrô será necessária a conﬁguração de controle de acesso de
passageiros tradicional, com a presença de bloqueios.
1. Deﬁnições do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)
O sistema SCAP terá registro de todas as transações e operações realizadas nos pontos de venda, validadores em pontos de parada, validadores embarcados,
bloqueios e câmeras de contagem. Também realizará a contagem eletrônica de usuários que entram e saem das estações através destas linhas de bloqueios.
O SCAP deverá ser uma plataforma baseada em tecnologias predominantemente Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), Ethernet visando a
integração entre os sistemas devido as necessidades de compar lhamento, compa bilidade, seleção e integração de disposi vos entre os diversos sistemas e
subsistemas.
O SCAP deve comunicar-se com os demais sistemas de interface nas estações e centro de controle através do sistema de transmissão de dados a ser adotado.
Os servidores devem possuir redundância formada por clusters com tecnologia de virtualização, u lizando storages, garan ndo a alta disponibilidade do sistema.
O projeto do sistema deverá incluir uma polí ca de segurança, deﬁnindo de forma clara as responsabilidades das pessoas e empresas envolvidas. Deverá deﬁnir as
condições sob as quais cada en dade a va poderá ter acesso a cada classe de informação e recursos do sistema.
1. Bloqueios
Para aquelas estações que eventualmente serão fechadas, as linhas de bloqueios devem ser cons tuídas de bloqueios eletrônicos com barreira de tripé, para
corredores de 0,50 metro e bloqueios eletrônicos especiais com corredores de 0,92 metro. Todos os bloqueios devem possuir validadores de cartões eletrônicos e
bilhetes unitários.
1. Validadores Embarcados
Ao ingressar no veículo o usuário deverá ou já ter validado seu bilhete na estação/parada ou fazê-lo em um dos equipamentos de validação instalado no interior do
veículo.
O número de equipamentos de validação que serão instalados em cada veículo será função dos pos e quan dades de portas dos mesmos:
no mínimo dois equipamentos em cada porta dupla, um em cada lateral;
no mínimo um equipamento no centro de cada salão, em frente a cada porta dupla;
no mínimo um equipamento na lateral de cada porta simples;
1. Câmeras de Contagem
No interior dos veículos deverá ser instalado, sobre o vão de cada porta, um equipamento de contagem por imagem, que u lize câmeras estereoscópicas, e possua
uma precisão mínima de 97%.
1. Servidor Embarcado
O servidor embarcado em cada veículo, deverá possuir memória interna suﬁciente para armazenar, no mínimo, 7 dias de operação con nua de todos os disposi vos
de contagem daquele veículo, sem a necessidade de descarga desses dados em qualquer outro meio; essa memória deverá ser do po não-volá l para permi r a
manutenção e a recuperação dos dados mesmo nos casos onde ocorra defeito ou falha em algum componente.
1. Equipamento Portá l de Fiscalização
As equipes que ﬁscalizarão a validação dos passageiros e que atuarão em campo deverão ser equipadas com leitores de cartão sem contato portáteis, capazes de ler
os cartões/bilhetes u lizados no VLT.
1. Deﬁnições do Sistema de Bilhetagem
O início da OPERAÇÃO COMERCIAL do VLT-DF pela CONCESSIONÁRIA não alterará a atual sistemá ca de arrecadação e bilhetagem u lizada no SIT/DF, atualmente o
SBA/DF, operado pelo Banco de Brasília S.A. - BRB.
No entanto, o PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, poderá alterar a atual sistemá ca de arrecadação e bilhetagem, resguardados os direitos e garan as das
empresas concessionárias previstos nos respec vos contratos de concessão, bem como transferir a administração de quaisquer dos sistemas supramencionados para
uma empresa ou en dade independente, com a ﬁnalidade de prestar todos os serviços rela vos à comercialização, arrecadação, validação e distribuição das receitas,
bem como desenvolver e incorporar tecnologias que permitam a exploração de outras a vidades econômicas (cartão Inteligente), preservada a mesma sistemá ca de
remuneração da CONCESSIONÁRIA prevista no CONTRATO, com mecanismos de garan a do recebimento da RECEITA TARIFÁRIA pela CONCESSIONÁRIA, a par r das
receitas comuns provenientes da arrecadação da TARIFA PÚBLICA, ressalvada concordância expressa da CONCESSIONÁRIA com sistemá ca dis nta, desde que o
CONTRATO seja devidamente reequilibrado quando aplicável, nos termos acordados
O SCAP será responsável pela bilhetagem eletrônica, com o sistema de venda antecipada de passagens, por meio de créditos adicionados em cartões eletrônicos
sendo debitados em equipamentos especíﬁcos (validadores). O sistema terá por ﬁnalidade efetuar o controle da u lização dos créditos para acesso às plataformas de
embarque através das linhas de bloqueio de controle de acesso nas estações.
Os dados rela vos aos cartões e bilhetes unitários processados deverão ser enviados ao concentrador central no CCO, onde deverão ser emi dos relatórios da
arrecadação.
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1. Comercialização
1. A CONCESSIONÁRIA poderá par cipar da comercialização dos créditos do SBA/DF, e para tanto será remunerada pela prestação dos serviços de comercialização,
mediante acordo comercial e habilitação pelo BRB para atuar como rede complementar de venda de créditos eletrônicos;
2. A CONCESSIONÁRIA deverá vender tulos de viagem para uso exclusivo no VLT-DF, direta ou indiretamente por meio de contratação de empresa especializada;
3. As vendas (autoatendimento ou máquina guichê) devem realizar as transações online com os servidores do SCAP;
4. Deverá ser possível o acesso online às informações referentes à operação, emissão, comercialização e compensação dos créditos eletrônicos, cartões e bilhetes
unitários por parte da operadora;
5. A conﬁguração de créditos e cartões especiais (exemplo: idosos, estudantes, agentes públicos e funcionários) ﬁcará sob responsabilidade da SBA/DF, ﬁcando
sob responsabilidade da concessionária manter seus validadores atualizado;
6. O tráfego de dados de informações referentes à operação, emissão, comercialização e compensação dos créditos eletrônicos deve possuir equipamento Firewall
para segurança dos dados;
7. Deverá ser disponibilizado a instalação de central telefônica e canais de internet para atendimento ao público, com a ﬁnalidade de esclarecer as questões
relacionadas à u lização do sistema de bilhetagem;
8. Os registros de perda, roubo de cartões e bilhetes unitários deverão ser comunicados à Retaguarda;
9. Cartões e bilhetes unitários devem ser guardados pelos clientes, caso seja solicitado pelo agente ﬁscalizador;
1. Repar ção da Receita
1. O acompanhamento e ﬁscalização da operação do SBA/DF deverá ser realizado também com a par cipação da CONCESSIONÁRIA, devendo ser assegurado o
integral acesso ao número de passageiros transportados no SIT/DF com o uso de tal sistema.
2. Os instrumentos que regulam a composição e atribuições de acompanhamento e ﬁscalização devem assegurar a CONCESSIONÁRIA, par cularmente em relação
aos assuntos que afetem diretamente os seus legí mos interesses, devidamente fundamentados e consignados no CONTRATO e em seus ANEXOS, incluindo
como atribuição:
1. Fiscalizar a operação do sistema em todas as suas etapas, de forma a garan r o correto repasse da arrecadação tarifária à CONCESSIONÁRIA do VLT-DF,
tendo em vista as eventuais integrações tarifárias e os possíveis compar lhamentos de equipamentos e so wares;
2. Zelar pelo estrito cumprimento das regras de repar ção da arrecadação tarifária, baseada em histórico de u lização dos sistemas de transporte público,
de acordo com a polí ca tarifária vigente.
1. Repar ção da Receita
O pagamento da TARIFA DE REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA será feito, conforme previsto no CONTRATO, por meio da CÂMARA DE COMPENSAÇÃO.
Os valores arrecadados pela venda dos tulos de viagem de uso exclusivos do VLT-DF, de que trata o item 1.2.1, ﬁcam sob custódia da CONCESSIONÁRIA, que
apontará semanalmente a quan dade diária de passageiros transportados com o uso destes tulos para o PODER CONCEDENTE.
O procedimento padrão para repar ção dos recursos arrecadados pela comercialização dos créditos eletrônicos do SBA/DF do Distrito Federal obedece aos seguintes
quesitos:
1. O BRB é responsável por administrar a CONTA DE ARRECADAÇÃO;
2. O controle da arrecadação deverá ser acompanhado pela CONCESSIONÁRIA;
3. Baseado nas informações do total de passageiros transportados, o BRB efetua o pagamento semanal à CONCESSIONÁRIA e demais operadores de transporte
público de passageiros;
4. O pagamento semanal, de que trata o item c) acima, observará a preferência da parcela efe vamente devida à CONCESSIONÁRIA DO VLT-DF;
Para cada passageiro ingressante no VLT-DF mediante uso de bilhete de que trata o item 1.2.1, será descontado, dos valores a serem pagos de acordo com o item d)
acima, o valor da TARIFA PÚBLICA correspondente à venda de referido bilhete.
1. Funcionalidades do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)
O SCAP deverá exercer as seguintes funções básicas:
Controle do acesso às áreas pagas e tarifação dos usuários do serviço de Transporte;
Contagem de passagem por câmera estereoscópica;
Validações embarcadas;
Captura e arquivamento de dados gerados pelo Sistema;
Validadores com integração com outros operadores e a transferência entre modais de transporte que sejam homologados no SBA;
Permi r auditoria.
1. Funcionalidades do Sistema de Bilhetagem
Emissão de cartões e bilhetes unitários; Cadastramento e distribuição de cartões, bilhetes unitários; Carregamento de créditos nos cartões e venda de bilhetes
unitários;
Atualização de créditos nos cartões smart;
Fiscalização de validação;
Permi r ﬂexibilidade para implantação de novas estruturas de tarifa futuras;
Habilitar a venda com dinheiro (moedas e notas);
Carregamento de créditos nos cartões;
Emissão de cartões;
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Emissão de QR Code;
Distribuição de cartões;
Minimizar o tempo de espera para a aquisição de bilhetes pelos usuários;
Permi r auditoria.
1. Equipamentos do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)
1. Bloqueios Eletrônicos – Normal e Especial (PNE)
Conjuntos Validadores – SMARTCARD, QRCode e EMV/NFC;
Fontes de alimentação;
Controlador de Velocidade;
Contadores Digitais - Entrada e Saída;
Sensores e Alarmes;
Pictograma inferior;
Pictograma traseiro;
Chassi comutador de local/remoto e estados operacionais.
Apenas para bloqueio ESPECIAL, a barreira sica de acesso adequado para o portador de mobilidade reduzida e necessidades especiais (PNE).
1. Validadores Embarcados
Estes validadores deverão possuir as seguintes caracterís cas mínimas:
carcaça externa em material plás co an vandalismo, com desenho integrado e harmônico em relação ao mobiliário interior do veículo, sem partes aﬁadas ou
cortantes que representem perigo aos usuários ou técnicos;
possuir interface com a rede local padrão Ethernet para comunicação de dados, u lizando protocolos padrão TCP/IP;
sinal sonoro com volume regulável, diferenciado para indicação de sucesso ou insucesso na validação;
possuir display de mensagens para o usuário.
Como o usuário pode escolher realizar a validação em vários locais durante sua viagem, podendo inclusive realizar a validação em mais de um local durante a mesma
viagem, o sistema de bilhetagem deverá possuir inteligência suﬁciente para reconhecer esta viagem do usuário e realizar, do bilhete eletrônico, o débito de uma
única tarifa, não importando o número de validações que este usuário faça durante sua viagem.
A situação acima descrita pode ocorrer, por exemplo, quando o usuário inicia a viajem em uma estação que possua bloqueios e termina sua viagem em outra estação
também com bloqueios: o usuário u liza seu cartão de transporte para realizar a validação duas vezes no mínimo, uma na entrada e outra na saída, durante uma
única viagem.
1. Câmera de Contagem
Esses equipamentos de contagem deverão possuir as seguintes caracterís cas mínimas:
contar os passageiros que acessarem o veículo em ambos os sen dos (entrada e saída), enviando os dados para um servidor embarcado no veículo, que
centralizará essas informações e, através da infraestrutura de telecomunicações descritas no anexo III, as transmi rá ao CCO;
ser capaz de gerar um “streaming” de vídeo de, no mínimo, 1 CIF e 5 quadros por segundo, de uma imagem regular gerada por uma de suas duas câmeras;
memória interna suﬁciente para armazenar, no mínimo, 72 horas de operação con nua, sem a necessidade de descarga desses dados em qualquer outro meio;
essa memória deverá ser do po não-volá l para permi r a manutenção e a recuperação dos dados mesmo nos casos onde ocorra defeito ou falha em algum
componente; este requisito vale apenas para os dados de contagem gerados, e não se aplica para os streamings de vídeo;
carcaça resistente (an vandalismo), com índice de proteção IP65, sem partes aﬁadas ou cortantes que representem perigo aos técnicos;
deverá ser instalado de forma integrada ao desenho do interior do veículo, embu da em seu acabamento, não permi ndo visualização e acesso direto dos
passageiros ao equipamento;
possuir interface com a rede local padrão Ethernet para comunicação de dados, u lizando protocolos padrão TCP/IP;
possuir interface serial para acesso local, para ﬁns de conﬁguração inicial e manutenção emergencial ou recuperação emergencial dos seus dados armazenados;
após a conﬁguração inicial, o acesso para manutenção de seus parâmetros deverá ser realizado através de interface WEB, de forma remota;
cada registro de contagem de passageiros deverá possuir as informações de data, hora, minuto, segundo, iden ﬁcação do veículo, iden ﬁcação da porta em
que está instalado, da linha em que o veículo trafega, e seu sen do de tráfego;
os registros de contagem de entrada e saída devem ser independentes.
1. Servidor Embarcado
O servidor embarcado em cada veículo do VLT deverá possuir um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional de mercado, que u lize o padrão de
linguagem SQL, para transacionar e armazenar, de forma estruturada, os dados provenientes de cada equipamento de contagem de passageiros. Este requisito é
válido apenas para os dados das contagens, e não se aplica para os streamings de vídeo
1. Equipamentos do Sistema de Bilhetagem
1. Ponto de venda Guichê
Máquinas de vendas de créditos de bilheterias ou máquinas guichês:
A máquina guichê é formada por um conjunto composto basicamente dos seguintes elementos:
Monitor Touch Screen ou teclado com monitor;
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Leitor e Gravador de Cartões inteligentes sem contato;
Impressora;
Placa Chip SAM, padrão SIM Card;
CPU ou Processador;
PIN pad para pagamentos eletrônicos.
1. Autoatendimento
Máquinas de vendas de créditos de passagens automá cas - ATM:
A ATM é formada por um conjunto composto basicamente dos seguintes elementos:
Gabinete das Máquinas de Vendas Automá cas de Passagens;
Monitor Touch Screen;
Leitor e Gravador de Cartões inteligentes sem contato;
Impressora;
Placa Chip SAM, padrão SIM Card;
CPU ou Processador;
Nobreak;
PIN pad para pagamentos eletrônicos;
Demais componentes como: CLP, conectores, disjuntores, bocal, interruptores, fechaduras, etc.
1. Equipamento Portá l de Fiscalização e Validação
Os leitores serão u lizados para, durante os eventos de ﬁscalização, veriﬁcar se os cartões/bilhetes em posse dos passageiros possuem uma validação compa vel com
a viagem que o mesmo está realizando.
Estes leitores portáteis deverão possuir minimamente as seguintes caracterís cas:
baterias com autonomia para 8 horas em operação con nua;
carcaça com resistência IP65, com empunhadura de borracha;
resistente a quedas até 1,5 metro de altura;
possuir interface de comunicação de dados GPRS e WLAN;
possuir slot para chips SAM;
tela LCD, an rreﬂexo, do po touch screen, com resolução VGA e brilho conﬁgurável;
teclas direcionais e de conﬁguração;
leitor de cartões sem contato, compa vel com cartões u lizados no VLT.
1. Interfaces
Deverão ser estabelecidas as interfaces entre o sistema de controle de arrecadação e de passageiros e os demais sistemas operacionais e o projeto civil para que se
possa ter completeza no tratamento e atendimento aos requisitos especiﬁcados para o projeto VLT.
1. Incorporação da CONCESSIONÁRIA ao sistema de ARRECADAÇÃO e eventuais alterações no SBA/DF
Com a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO do VLT-DF, a CONCESSIONÁRIA será incorporada como mais uma das empresas operadoras.
O PODER CONCEDENTE poderá aditar outros convênios ou acordos rela vos a sistemas de arrecadação e bilhetagem de que ﬁzer parte, a ﬁm de incorporar a
CONCESSIONÁRIA nos respec vos comitês gestores ou de acompanhamento.
Caso o PODER CONCEDENTE decida alterar a forma de gestão da arrecadação ou da bilhetagem existente, bem como a eventual transferência da administração do
SBA/DF, ele poderá determinar que a CONCESSIONÁRIA faça parte de eventuais novos sistemas de arrecadação e bilhetagem, resguardados os direitos da
CONCESSIONÁRIA previstos no CONTRATO, incluindo, mas não se limitando ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
2. Sistema de Auditagem da Validação dos Bilhetes
A auditagem no processo de validação dos bilhetes deve permi r manter sob controle e sob gestão constante o nível de evasão dos usuários. Para tanto, ele deverá
u lizar as informações ob das nas câmeras de contagem confrontando com as validações efetuadas pelos clientes.
RESPOSTA 520 (EM)
A implantação do sistema de bilhetagem eletrônico deverá seguir as diretrizes apresentadas nos anexos dos contratos. Eventuais conﬂitos entre os documentos
disponibilizados serão ajustados, bem como o grau de vinculação dos anexos será melhor esclarecido na nova versão que será disponibilizada após a análise das
contribuições recebidas no processo de audiência e consulta públicas.

CONTRIBUIÇÃO 90
90. Cláusula 7.5 da Minuta do Contrato
Propõe-se a inserção na Minuta de Contrato de capítulo que discipline também o processo de arrecadação das tarifas. Para tanto, sugere-se ajustar o tulo do tópico,
de modo que onde se lê: “Do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE)”, passe a constar: “Do Sistema de Arrecadação e Bilhetagem”.
Sugere-se, ademais, a inclusão das seguintes cláusulas no item “Do Sistema de Arrecadação e Bilhetagem”:
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7.X. A CONCESSIONÁRIA par cipará do SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA do Distrito Federal, assim compreendido o sistema de arrecadação centralizada do
transporte público do Distrito Federal, sendo este responsável:
7.X.1. Pela arrecadação integral, controle, aferição e gerenciamento de todos os valores recebidos pela venda de créditos eletrônicos do SISTEMA DE BILHETAGEM
AUTOMÁTICA, por meio dos sistemas de bilhetagem eletrônica em funcionamento;
7.X.2. Pelo controle da contagem sica e da u lização dos créditos pelos PASSAGEIROS TRANSPORTADOS, visando a assegurar a correta distribuição das receitas aos
operadores/concessionárias de transporte público cole vo de passageiros par cipantes do SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA;
7.X.3. Pelo repasse dos valores devidos, de forma individualizada, aos delegatários do serviço de transporte público cole vo par cipantes do SISTEMA DE
BILHETAGEM AUTOMÁTICA;
7.X.4. Pelos pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA a tulo de RECEITA TARIFÁRIA, sempre com estrita observância às disposições do CONTRATO;
7.X.5. Pela elaboração e remessa periódica de relatórios detalhados em que conste a descrição de todos os eventos rela vos à arrecadação, aos custos e à distribuição
das receitas.
7.Y. À CONCESSIONÁRIA serão asseguradas as seguintes prerroga vas mínimas no âmbito do SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA:
(i)
Par cipar conjuntamente de todas as decisões rela vas ao sistema, com poder de veto em relação aos assuntos que afetem diretamente os seus legí mos
interesses;
(ii)
Par cipar das a vidades de ﬁscalização da arrecadação tarifária, incluindo, mas não se limitando a, a auditoria dos registros de acesso de usuários do SISTEMA
DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA do Distrito Federal; e
(iii)

Estabelecer regras de operacionalização da repar ção da arrecadação tarifária.

7.Y.1. A CONCESSIONÁRIA terá direito a receber, a cada 2 (dois) dias, em dias com expediente bancário, em sua conta bancária, a parte que lhe cabe nas receitas
provenientes da arrecadação tarifária do SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA, a par r do início da OPERAÇÃO, respeitadas as regras do Anexo de Sistema de
Bilhetagem Eletrônica (SBE) e Diretrizes para Comercialização, Arrecadação e Distribuição de Bilhetes.
Arquivo anexo: Há arquivo anexado à contribuição (Anexo V – Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e Diretrizes para Comercialização, Arrecadação e Distribuição de
Bilhetes)
ANEXO V
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (SBE) E DIRETRIZES PARA COMERCIALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BILHETES
1. SISTEMA DE BILHETAGEM, CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS - SCAP
Este anexo descreve o processo de arrecadação, controle e repar ção da receita tarifária resultante da concessão do VLT-DF, como elemento do Sistema Integrado de
Transporte do Distrito Federal – SIT/DF e o Sistema Inteligente de Transporte - SIT.
A CONTA DE ARRECADAÇÃO será o mecanismo por meio do qual CONCESSIONÁRIA receberá e distribuirá os valores arrecadados a tulo de TARIFA PÚBLICA, na
comercialização de créditos do Sistema de Bilhetagem Automá ca do Distrito Federal – SBA/DF, o qual, atualmente, engloba as empresas operadoras do sistema de
transporte sobre pneus do Distrito Federal e o METRÔ-DF.
A CONCESSIONÁRIA, nesse sen do, deverá possuir seu próprio sistema de bilhetagem eletrônica e sistema de controle de arrecadação e de passageiros, para uso
exclusivo no VLT-DF. Além disso, a CONCESSIONÁRIA será obrigada a aceitar o uso dos bilhetes do SBA/DF para acesso às linhas do VLT-DF.
Os modelos e os mecanismos de arrecadação, de bilhetagem, de eventuais integrações tarifárias e repar ção da RECEITA TARIFÁRIA são disciplinados através de
resoluções, convênios e acordos assinados entre as partes que compõem o SIT/DF.
O Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP), e de Bilhetagem, consiste no fornecimento de bloqueios eletrônicos, validadores em pontos de
parada, validadores embarcados, equipamento portá l de ﬁscalização, câmeras de contagem, servidores embarcados, máquinas de venda automá ca de passagens,
máquinas de venda assis da de passagens ou máquinas guichê, para as estações integradas ao sistema de transporte e necessárias para manter o ﬂuxo de
passageiros controlados.
O sistema deve ser capaz de executar o controle do ﬂuxo dos passageiros nas estações, mantendo o padrão norma vo dos equipamentos de alto ﬂuxo de usuários e
so wares das instalações integrados.
Em princípio, devido às caracterís cas das vias e locais de circulação do VLT, não será possível o controle de acesso dos passageiros através da instalação de bloqueios
ou outras formas de controle sico de acesso nos pontos de parada. Nestes locais, o acesso dos usuários ao interior do VLT deverá ser livre.
Nas estações de integração intermodal onde ocorrerem transferências entre o VLT, ônibus e metrô será necessária a conﬁguração de controle de acesso de
passageiros tradicional, com a presença de bloqueios.
2. Deﬁnições do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)
O sistema SCAP terá registro de todas as transações e operações realizadas nos pontos de venda, validadores em pontos de parada, validadores embarcados,
bloqueios e câmeras de contagem. Também realizará a contagem eletrônica de usuários que entram e saem das estações através destas linhas de bloqueios.
O SCAP deverá ser uma plataforma baseada em tecnologias predominantemente Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), Ethernet visando a
integração entre os sistemas devido as necessidades de compar lhamento, compa bilidade, seleção e integração de disposi vos entre os diversos sistemas e
subsistemas.
O SCAP deve comunicar-se com os demais sistemas de interface nas estações e centro de controle através do sistema de transmissão de dados a ser adotado.
Os servidores devem possuir redundância formada por clusters com tecnologia de virtualização, u lizando storages, garan ndo a alta disponibilidade do sistema.
O projeto do sistema deverá incluir uma polí ca de segurança, deﬁnindo de forma clara as responsabilidades das pessoas e empresas envolvidas. Deverá deﬁnir as
condições sob as quais cada en dade a va poderá ter acesso a cada classe de informação e recursos do sistema.
1. Bloqueios
Para aquelas estações que eventualmente serão fechadas, as linhas de bloqueios devem ser cons tuídas de bloqueios eletrônicos com barreira de tripé, para
corredores de 0,50 metro e bloqueios eletrônicos especiais com corredores de 0,92 metro. Todos os bloqueios devem possuir validadores de cartões eletrônicos e
bilhetes unitários.
1. Validadores Embarcados
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Ao ingressar no veículo o usuário deverá ou já ter validado seu bilhete na estação/parada ou fazê-lo em um dos equipamentos de validação instalado no interior do
veículo.
O número de equipamentos de validação que serão instalados em cada veículo será função dos pos e quan dades de portas dos mesmos:
no mínimo dois equipamentos em cada porta dupla, um em cada lateral;
no mínimo um equipamento no centro de cada salão, em frente a cada porta dupla;
no mínimo um equipamento na lateral de cada porta simples;
1. Câmeras de Contagem
No interior dos veículos deverá ser instalado, sobre o vão de cada porta, um equipamento de contagem por imagem, que u lize câmeras estereoscópicas, e possua
uma precisão mínima de 97%.
1. Servidor Embarcado
O servidor embarcado em cada veículo, deverá possuir memória interna suﬁciente para armazenar, no mínimo, 7 dias de operação con nua de todos os disposi vos
de contagem daquele veículo, sem a necessidade de descarga desses dados em qualquer outro meio; essa memória deverá ser do po não-volá l para permi r a
manutenção e a recuperação dos dados mesmo nos casos onde ocorra defeito ou falha em algum componente.
1. Equipamento Portá l de Fiscalização
As equipes que ﬁscalizarão a validação dos passageiros e que atuarão em campo deverão ser equipadas com leitores de cartão sem contato portáteis, capazes de ler
os cartões/bilhetes u lizados no VLT.
2. Deﬁnições do Sistema de Bilhetagem
O início da OPERAÇÃO COMERCIAL do VLT-DF pela CONCESSIONÁRIA não alterará a atual sistemá ca de arrecadação e bilhetagem u lizada no SIT/DF, atualmente o
SBA/DF, operado pelo Banco de Brasília S.A. - BRB.
No entanto, o PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, poderá alterar a atual sistemá ca de arrecadação e bilhetagem, resguardados os direitos e garan as das
empresas concessionárias previstos nos respec vos contratos de concessão, bem como transferir a administração de quaisquer dos sistemas supramencionados para
uma empresa ou en dade independente, com a ﬁnalidade de prestar todos os serviços rela vos à comercialização, arrecadação, validação e distribuição das receitas,
bem como desenvolver e incorporar tecnologias que permitam a exploração de outras a vidades econômicas (cartão Inteligente), preservada a mesma sistemá ca de
remuneração da CONCESSIONÁRIA prevista no CONTRATO, com mecanismos de garan a do recebimento da RECEITA TARIFÁRIA pela CONCESSIONÁRIA, a par r das
receitas comuns provenientes da arrecadação da TARIFA PÚBLICA, ressalvada concordância expressa da CONCESSIONÁRIA com sistemá ca dis nta, desde que o
CONTRATO seja devidamente reequilibrado quando aplicável, nos termos acordados
O SCAP será responsável pela bilhetagem eletrônica, com o sistema de venda antecipada de passagens, por meio de créditos adicionados em cartões eletrônicos
sendo debitados em equipamentos especíﬁcos (validadores). O sistema terá por ﬁnalidade efetuar o controle da u lização dos créditos para acesso às plataformas de
embarque através das linhas de bloqueio de controle de acesso nas estações.
Os dados rela vos aos cartões e bilhetes unitários processados deverão ser enviados ao concentrador central no CCO, onde deverão ser emi dos relatórios da
arrecadação.
1. Comercialização
10. A CONCESSIONÁRIA poderá par cipar da comercialização dos créditos do SBA/DF, e para tanto será remunerada pela prestação dos serviços de comercialização,
mediante acordo comercial e habilitação pelo BRB para atuar como rede complementar de venda de créditos eletrônicos;
11. A CONCESSIONÁRIA deverá vender tulos de viagem para uso exclusivo no VLT-DF, direta ou indiretamente por meio de contratação de empresa especializada;
12. As vendas (autoatendimento ou máquina guichê) devem realizar as transações online com os servidores do SCAP;
13. Deverá ser possível o acesso online às informações referentes à operação, emissão, comercialização e compensação dos créditos eletrônicos, cartões e bilhetes
unitários por parte da operadora;
14. A conﬁguração de créditos e cartões especiais (exemplo: idosos, estudantes, agentes públicos e funcionários) ﬁcará sob responsabilidade da SBA/DF, ﬁcando
sob responsabilidade da concessionária manter seus validadores atualizado;
15. O tráfego de dados de informações referentes à operação, emissão, comercialização e compensação dos créditos eletrônicos deve possuir equipamento Firewall
para segurança dos dados;
16. Deverá ser disponibilizado a instalação de central telefônica e canais de internet para atendimento ao público, com a ﬁnalidade de esclarecer as questões
relacionadas à u lização do sistema de bilhetagem;
17. Os registros de perda, roubo de cartões e bilhetes unitários deverão ser comunicados à Retaguarda;
18. Cartões e bilhetes unitários devem ser guardados pelos clientes, caso seja solicitado pelo agente ﬁscalizador;
1. Repar ção da Receita
3. O acompanhamento e ﬁscalização da operação do SBA/DF deverá ser realizado também com a par cipação da CONCESSIONÁRIA, devendo ser assegurado o
integral acesso ao número de passageiros transportados no SIT/DF com o uso de tal sistema.
4. Os instrumentos que regulam a composição e atribuições de acompanhamento e ﬁscalização devem assegurar a CONCESSIONÁRIA, par cularmente em relação
aos assuntos que afetem diretamente os seus legí mos interesses, devidamente fundamentados e consignados no CONTRATO e em seus ANEXOS, incluindo
como atribuição:
1. Fiscalizar a operação do sistema em todas as suas etapas, de forma a garan r o correto repasse da arrecadação tarifária à CONCESSIONÁRIA do VLT-DF,
tendo em vista as eventuais integrações tarifárias e os possíveis compar lhamentos de equipamentos e so wares;
2. Zelar pelo estrito cumprimento das regras de repar ção da arrecadação tarifária, baseada em histórico de u lização dos sistemas de transporte público,
de acordo com a polí ca tarifária vigente.
1. Repar ção da Receita
O pagamento da TARIFA DE REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA será feito, conforme previsto no CONTRATO, por meio da CÂMARA DE COMPENSAÇÃO.
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Os valores arrecadados pela venda dos tulos de viagem de uso exclusivos do VLT-DF, de que trata o item 1.2.1, ﬁcam sob custódia da CONCESSIONÁRIA, que
apontará semanalmente a quan dade diária de passageiros transportados com o uso destes tulos para o PODER CONCEDENTE.
O procedimento padrão para repar ção dos recursos arrecadados pela comercialização dos créditos eletrônicos do SBA/DF do Distrito Federal obedece aos seguintes
quesitos:
5. O BRB é responsável por administrar a CONTA DE ARRECADAÇÃO;
6. O controle da arrecadação deverá ser acompanhado pela CONCESSIONÁRIA;
7. Baseado nas informações do total de passageiros transportados, o BRB efetua o pagamento semanal à CONCESSIONÁRIA e demais operadores de transporte
público de passageiros;
8. O pagamento semanal, de que trata o item c) acima, observará a preferência da parcela efe vamente devida à CONCESSIONÁRIA DO VLT-DF;
Para cada passageiro ingressante no VLT-DF mediante uso de bilhete de que trata o item 1.2.1, será descontado, dos valores a serem pagos de acordo com o item d)
acima, o valor da TARIFA PÚBLICA correspondente à venda de referido bilhete.
2. Funcionalidades do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)
O SCAP deverá exercer as seguintes funções básicas:
Controle do acesso às áreas pagas e tarifação dos usuários do serviço de Transporte;
Contagem de passagem por câmera estereoscópica;
Validações embarcadas;
Captura e arquivamento de dados gerados pelo Sistema;
Validadores com integração com outros operadores e a transferência entre modais de transporte que sejam homologados no SBA;
Permi r auditoria.
2. Funcionalidades do Sistema de Bilhetagem
Emissão de cartões e bilhetes unitários; Cadastramento e distribuição de cartões, bilhetes unitários; Carregamento de créditos nos cartões e venda de bilhetes
unitários;
Atualização de créditos nos cartões smart;
Fiscalização de validação;
Permi r ﬂexibilidade para implantação de novas estruturas de tarifa futuras;
Habilitar a venda com dinheiro (moedas e notas);
Carregamento de créditos nos cartões;
Emissão de cartões;
Emissão de QR Code;
Distribuição de cartões;
Minimizar o tempo de espera para a aquisição de bilhetes pelos usuários;
Permi r auditoria.
2. Equipamentos do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)
1. Bloqueios Eletrônicos – Normal e Especial (PNE)
Conjuntos Validadores – SMARTCARD, QRCode e EMV/NFC;
Fontes de alimentação;
Controlador de Velocidade;
Contadores Digitais - Entrada e Saída;
Sensores e Alarmes;
Pictograma inferior;
Pictograma traseiro;
Chassi comutador de local/remoto e estados operacionais.
Apenas para bloqueio ESPECIAL, a barreira sica de acesso adequado para o portador de mobilidade reduzida e necessidades especiais (PNE).
1. Validadores Embarcados
Estes validadores deverão possuir as seguintes caracterís cas mínimas:
carcaça externa em material plás co an vandalismo, com desenho integrado e harmônico em relação ao mobiliário interior do veículo, sem partes aﬁadas ou
cortantes que representem perigo aos usuários ou técnicos;
possuir interface com a rede local padrão Ethernet para comunicação de dados, u lizando protocolos padrão TCP/IP;
sinal sonoro com volume regulável, diferenciado para indicação de sucesso ou insucesso na validação;
possuir display de mensagens para o usuário.
Como o usuário pode escolher realizar a validação em vários locais durante sua viagem, podendo inclusive realizar a validação em mais de um local durante a mesma
viagem, o sistema de bilhetagem deverá possuir inteligência suﬁciente para reconhecer esta viagem do usuário e realizar, do bilhete eletrônico, o débito de uma
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_siste…

163/192

29/10/2020

SEI/GDF - 49637744 - Relatório

única tarifa, não importando o número de validações que este usuário faça durante sua viagem.
A situação acima descrita pode ocorrer, por exemplo, quando o usuário inicia a viajem em uma estação que possua bloqueios e termina sua viagem em outra estação
também com bloqueios: o usuário u liza seu cartão de transporte para realizar a validação duas vezes no mínimo, uma na entrada e outra na saída, durante uma
única viagem.
1. Câmera de Contagem
Esses equipamentos de contagem deverão possuir as seguintes caracterís cas mínimas:
contar os passageiros que acessarem o veículo em ambos os sen dos (entrada e saída), enviando os dados para um servidor embarcado no veículo, que
centralizará essas informações e, através da infraestrutura de telecomunicações descritas no anexo III, as transmi rá ao CCO;
ser capaz de gerar um “streaming” de vídeo de, no mínimo, 1 CIF e 5 quadros por segundo, de uma imagem regular gerada por uma de suas duas câmeras;
memória interna suﬁciente para armazenar, no mínimo, 72 horas de operação con nua, sem a necessidade de descarga desses dados em qualquer outro meio;
essa memória deverá ser do po não-volá l para permi r a manutenção e a recuperação dos dados mesmo nos casos onde ocorra defeito ou falha em algum
componente; este requisito vale apenas para os dados de contagem gerados, e não se aplica para os streamings de vídeo;
carcaça resistente (an vandalismo), com índice de proteção IP65, sem partes aﬁadas ou cortantes que representem perigo aos técnicos;
deverá ser instalado de forma integrada ao desenho do interior do veículo, embu da em seu acabamento, não permi ndo visualização e acesso direto dos
passageiros ao equipamento;
possuir interface com a rede local padrão Ethernet para comunicação de dados, u lizando protocolos padrão TCP/IP;
possuir interface serial para acesso local, para ﬁns de conﬁguração inicial e manutenção emergencial ou recuperação emergencial dos seus dados armazenados;
após a conﬁguração inicial, o acesso para manutenção de seus parâmetros deverá ser realizado através de interface WEB, de forma remota;
cada registro de contagem de passageiros deverá possuir as informações de data, hora, minuto, segundo, iden ﬁcação do veículo, iden ﬁcação da porta em
que está instalado, da linha em que o veículo trafega, e seu sen do de tráfego;
os registros de contagem de entrada e saída devem ser independentes.
1. Servidor Embarcado
O servidor embarcado em cada veículo do VLT deverá possuir um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional de mercado, que u lize o padrão de
linguagem SQL, para transacionar e armazenar, de forma estruturada, os dados provenientes de cada equipamento de contagem de passageiros. Este requisito é
válido apenas para os dados das contagens, e não se aplica para os streamings de vídeo
2. Equipamentos do Sistema de Bilhetagem
1. Ponto de venda Guichê
Máquinas de vendas de créditos de bilheterias ou máquinas guichês:
A máquina guichê é formada por um conjunto composto basicamente dos seguintes elementos:
Monitor Touch Screen ou teclado com monitor;
Leitor e Gravador de Cartões inteligentes sem contato;
Impressora;
Placa Chip SAM, padrão SIM Card;
CPU ou Processador;
PIN pad para pagamentos eletrônicos.
1. Autoatendimento
Máquinas de vendas de créditos de passagens automá cas - ATM:
A ATM é formada por um conjunto composto basicamente dos seguintes elementos:
Gabinete das Máquinas de Vendas Automá cas de Passagens;
Monitor Touch Screen;
Leitor e Gravador de Cartões inteligentes sem contato;
Impressora;
Placa Chip SAM, padrão SIM Card;
CPU ou Processador;
Nobreak;
PIN pad para pagamentos eletrônicos;
Demais componentes como: CLP, conectores, disjuntores, bocal, interruptores, fechaduras, etc.
1. Equipamento Portá l de Fiscalização e Validação
Os leitores serão u lizados para, durante os eventos de ﬁscalização, veriﬁcar se os cartões/bilhetes em posse dos passageiros possuem uma validação compa vel com
a viagem que o mesmo está realizando.
Estes leitores portáteis deverão possuir minimamente as seguintes caracterís cas:
baterias com autonomia para 8 horas em operação con nua;
carcaça com resistência IP65, com empunhadura de borracha;
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resistente a quedas até 1,5 metro de altura;
possuir interface de comunicação de dados GPRS e WLAN;
possuir slot para chips SAM;
tela LCD, an rreﬂexo, do po touch screen, com resolução VGA e brilho conﬁgurável;
teclas direcionais e de conﬁguração;
leitor de cartões sem contato, compa vel com cartões u lizados no VLT.
1. Interfaces
Deverão ser estabelecidas as interfaces entre o sistema de controle de arrecadação e de passageiros e os demais sistemas operacionais e o projeto civil para que se
possa ter completeza no tratamento e atendimento aos requisitos especiﬁcados para o projeto VLT.
2. Incorporação da CONCESSIONÁRIA ao sistema de ARRECADAÇÃO e eventuais alterações no SBA/DF
Com a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO do VLT-DF, a CONCESSIONÁRIA será incorporada como mais uma das empresas operadoras.
O PODER CONCEDENTE poderá aditar outros convênios ou acordos rela vos a sistemas de arrecadação e bilhetagem de que ﬁzer parte, a ﬁm de incorporar a
CONCESSIONÁRIA nos respec vos comitês gestores ou de acompanhamento.
Caso o PODER CONCEDENTE decida alterar a forma de gestão da arrecadação ou da bilhetagem existente, bem como a eventual transferência da administração do
SBA/DF, ele poderá determinar que a CONCESSIONÁRIA faça parte de eventuais novos sistemas de arrecadação e bilhetagem, resguardados os direitos da
CONCESSIONÁRIA previstos no CONTRATO, incluindo, mas não se limitando ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
3. Sistema de Auditagem da Validação dos Bilhetes
A auditagem no processo de validação dos bilhetes deve permi r manter sob controle e sob gestão constante o nível de evasão dos usuários. Para tanto, ele deverá
u lizar as informações ob das nas câmeras de contagem confrontando com as validações efetuadas pelos clientes.
RESPOSTA 521 (ES)
O modelo de remuneração tarifário apresentado ainda está sendo discu do e poderá ser alterado previamente à licitação. Em decorrência, questões relacionadas ao
sistema de bilhetagem também poderão ser ajustadas.

CONTRIBUIÇÃO 91
91. Cláusula 13 da Minuta de Contrato
Com o obje vo de:
1. Estabelecer premissas de integração e par ção tarifária em relação às linhas que circulam nas regiões administra vas, linhas que ligam regiões administra vas e
linhas que atendem a viagens de longa distância, as quais fazem parte da Rede Integrada Ônibus/VLT, e cujas premissas não se encontram devidamente
deﬁnidas na Minuta de Contrato e seus Anexos;
2. Compa bilizar as premissas de integração da rede Ônibus/VLT à polí ca tarifária vigente no Governo do Distrito Federal;
3. Aumentar a tarifa média ponderada do VLT, com consequente aumento da arrecadação tarifária do sistema e redução da contraprestação pecuniária;
Sugere-se a seguinte TARIFA PÚBLICA a ser cobrada dos usuários, bem como as seguintes tarifas integradas e par ções tarifárias, com data base em 01/07/2019:
1. Tarifa exclusiva do VLT R$ 3,50, semelhante às linhas de curta distância existentes no Plano Piloto;
2. Tarifa integrada de R$ 3,50 com linhas do Plano Piloto, de forma de incen vo à integração com o VLT e redução das impedâncias de integração para viagens de
curta distância. Na par ção da tarifa integrada, 50% (cinquenta por cento) é des nado ao VLT;
3. Tarifa integrada de R$ 5,00, obedecendo à regra vigente para linhas de longa distância e integração Metrô + ônibus. Na par ção da tarifa integrada, 50%
(cinquenta por cento) é des nado ao VLT;
4. Tarifa de R$ 3,50 para usuários de linhas do Entorno, ao acessar o VLT. O complemento da tarifa deverá ser repassado às operadoras das linhas do Entorno.
Convênio especíﬁco deve ser ﬁrmado entre o Governo do Distrito Federal e ANTT de forma a estabelecer as regras para integração sica e tarifária, e regras de
repasse às operadoras das linhas do Entorno.
RESPOSTA 522 (ES)
O modelo de remuneração tarifário apresentado ainda está sendo discu do e poderá ser alterado previamente à licitação. As regras rela vas às tarifas e a par ção
com os demais modos integrados faz parte dessa discussão.

CONTRIBUIÇÃO 92
92. Cláusula 13.1 da Minuta de Contrato
Sugere-se que onde se lê: “A RECEITA TARIFÁRIA dará origem à Parcela A da Remuneração, é a receita da CONCESSIONÁRIA decorrente da TARIFA paga pelos
USUÁRIOS, e incorporada a repar ção tarifária, inclusive gratuidades, nos termos da legislação vigente”, passe a constar o seguinte: “A RECEITA TARIFÁRIA que dará
origem à Parcela A da Remuneração, é a receita da CONCESSIONÁRIA decorrente da TARIFA DE REMUNERAÇÃO ﬁxada em R$ XXXX (XX reais e XXX centavos), na data
base de 01.07.2019, por PASSAGEIRO TRANSPORTADO no SI-VLT-W3.”
No caso, o valor a ser considerado para a tarifa de remuneração seria a tarifa ponderada, considerando-se as integrações e par ções sugeridas na contribuição nº 122.
Além disso, sugere-se a inclusão das seguintes cláusulas:
“13.1.1. O pagamento da RECEITA TARIFÁRIA devida à CONCESSIONÁRIA será realizado por meio de depósito em conta corrente de sua tularidade, sendo calculado a
par r da mul plicação entre o número de PASSAGEIROS TRANSPORTADOS a cada dia e a TARIFA DE REMUNERAÇÃO deﬁnida neste CONTRATO, obedecidos os termos
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do CONTRATO.
13.1.1.1. O valor auferido a tulo de TARIFA PÚBLICA decorrente da venda dos bilhetes unitários efe vamente u lizados SI-VLT-W3 permanecerá com a
CONCESSIONÁRIA como pagamento antecipado da RECEITA TARIFÁRIA.
13.1.1.2. A CONCESSIONÁRIA tem direito a receber, a cada 2 (dois) dias, os valores de sua quota-parte no SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA, calculada nos
termos da Cláusula 13.1.”
RESPOSTA 523 (ES)
O modelo de remuneração tarifário apresentado ainda está sendo discu do e poderá ser alterado previamente à licitação.

CONTRIBUIÇÃO 93
93. Cláusula 13.4 da Minuta de Contrato
Sugere-se que onde se lê: “ Para cobrança da TARIFA dos USUÁRIOS a CONCESSIONÁRIA deverá implantar o SBE em todas as estações, bem como rede de distribuição
de créditos e cartões, previamente ao início da operação”, passe a constar “Para cobrança da TARIFA PÚBLICA dos USUÁRIOS a CONCESSIONÁRIA deverá implantar o
SBE em todas as estações, conforme o Anexo de Sistema de Bilhetagem Eletrônica, previamente ao início da operação.”
Arquivo anexo: Há arquivo anexado à contribuição (Anexo V – Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) e Diretrizes para Comercialização, Arrecadação e Distribuição de
Bilhetes)
ANEXO V
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (SBE) E DIRETRIZES PARA COMERCIALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BILHETES
4. SISTEMA DE BILHETAGEM, CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE PASSAGEIROS - SCAP
Este anexo descreve o processo de arrecadação, controle e repar ção da receita tarifária resultante da concessão do VLT-DF, como elemento do Sistema Integrado de
Transporte do Distrito Federal – SIT/DF e o Sistema Inteligente de Transporte - SIT.
A CONTA DE ARRECADAÇÃO será o mecanismo por meio do qual CONCESSIONÁRIA receberá e distribuirá os valores arrecadados a tulo de TARIFA PÚBLICA, na
comercialização de créditos do Sistema de Bilhetagem Automá ca do Distrito Federal – SBA/DF, o qual, atualmente, engloba as empresas operadoras do sistema de
transporte sobre pneus do Distrito Federal e o METRÔ-DF.
A CONCESSIONÁRIA, nesse sen do, deverá possuir seu próprio sistema de bilhetagem eletrônica e sistema de controle de arrecadação e de passageiros, para uso
exclusivo no VLT-DF. Além disso, a CONCESSIONÁRIA será obrigada a aceitar o uso dos bilhetes do SBA/DF para acesso às linhas do VLT-DF.
Os modelos e os mecanismos de arrecadação, de bilhetagem, de eventuais integrações tarifárias e repar ção da RECEITA TARIFÁRIA são disciplinados através de
resoluções, convênios e acordos assinados entre as partes que compõem o SIT/DF.
O Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP), e de Bilhetagem, consiste no fornecimento de bloqueios eletrônicos, validadores em pontos de
parada, validadores embarcados, equipamento portá l de ﬁscalização, câmeras de contagem, servidores embarcados, máquinas de venda automá ca de passagens,
máquinas de venda assis da de passagens ou máquinas guichê, para as estações integradas ao sistema de transporte e necessárias para manter o ﬂuxo de
passageiros controlados.
O sistema deve ser capaz de executar o controle do ﬂuxo dos passageiros nas estações, mantendo o padrão norma vo dos equipamentos de alto ﬂuxo de usuários e
so wares das instalações integrados.
Em princípio, devido às caracterís cas das vias e locais de circulação do VLT, não será possível o controle de acesso dos passageiros através da instalação de bloqueios
ou outras formas de controle sico de acesso nos pontos de parada. Nestes locais, o acesso dos usuários ao interior do VLT deverá ser livre.
Nas estações de integração intermodal onde ocorrerem transferências entre o VLT, ônibus e metrô será necessária a conﬁguração de controle de acesso de
passageiros tradicional, com a presença de bloqueios.
4. Deﬁnições do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)
O sistema SCAP terá registro de todas as transações e operações realizadas nos pontos de venda, validadores em pontos de parada, validadores embarcados,
bloqueios e câmeras de contagem. Também realizará a contagem eletrônica de usuários que entram e saem das estações através destas linhas de bloqueios.
O SCAP deverá ser uma plataforma baseada em tecnologias predominantemente Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), Ethernet visando a
integração entre os sistemas devido as necessidades de compar lhamento, compa bilidade, seleção e integração de disposi vos entre os diversos sistemas e
subsistemas.
O SCAP deve comunicar-se com os demais sistemas de interface nas estações e centro de controle através do sistema de transmissão de dados a ser adotado.
Os servidores devem possuir redundância formada por clusters com tecnologia de virtualização, u lizando storages, garan ndo a alta disponibilidade do sistema.
O projeto do sistema deverá incluir uma polí ca de segurança, deﬁnindo de forma clara as responsabilidades das pessoas e empresas envolvidas. Deverá deﬁnir as
condições sob as quais cada en dade a va poderá ter acesso a cada classe de informação e recursos do sistema.
1. Bloqueios
Para aquelas estações que eventualmente serão fechadas, as linhas de bloqueios devem ser cons tuídas de bloqueios eletrônicos com barreira de tripé, para
corredores de 0,50 metro e bloqueios eletrônicos especiais com corredores de 0,92 metro. Todos os bloqueios devem possuir validadores de cartões eletrônicos e
bilhetes unitários.
1. Validadores Embarcados
Ao ingressar no veículo o usuário deverá ou já ter validado seu bilhete na estação/parada ou fazê-lo em um dos equipamentos de validação instalado no interior do
veículo.
O número de equipamentos de validação que serão instalados em cada veículo será função dos pos e quan dades de portas dos mesmos:
no mínimo dois equipamentos em cada porta dupla, um em cada lateral;
no mínimo um equipamento no centro de cada salão, em frente a cada porta dupla;
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no mínimo um equipamento na lateral de cada porta simples;
1. Câmeras de Contagem
No interior dos veículos deverá ser instalado, sobre o vão de cada porta, um equipamento de contagem por imagem, que u lize câmeras estereoscópicas, e possua
uma precisão mínima de 97%.
1. Servidor Embarcado
O servidor embarcado em cada veículo, deverá possuir memória interna suﬁciente para armazenar, no mínimo, 7 dias de operação con nua de todos os disposi vos
de contagem daquele veículo, sem a necessidade de descarga desses dados em qualquer outro meio; essa memória deverá ser do po não-volá l para permi r a
manutenção e a recuperação dos dados mesmo nos casos onde ocorra defeito ou falha em algum componente.
1. Equipamento Portá l de Fiscalização
As equipes que ﬁscalizarão a validação dos passageiros e que atuarão em campo deverão ser equipadas com leitores de cartão sem contato portáteis, capazes de ler
os cartões/bilhetes u lizados no VLT.
4. Deﬁnições do Sistema de Bilhetagem
O início da OPERAÇÃO COMERCIAL do VLT-DF pela CONCESSIONÁRIA não alterará a atual sistemá ca de arrecadação e bilhetagem u lizada no SIT/DF, atualmente o
SBA/DF, operado pelo Banco de Brasília S.A. - BRB.
No entanto, o PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, poderá alterar a atual sistemá ca de arrecadação e bilhetagem, resguardados os direitos e garan as das
empresas concessionárias previstos nos respec vos contratos de concessão, bem como transferir a administração de quaisquer dos sistemas supramencionados para
uma empresa ou en dade independente, com a ﬁnalidade de prestar todos os serviços rela vos à comercialização, arrecadação, validação e distribuição das receitas,
bem como desenvolver e incorporar tecnologias que permitam a exploração de outras a vidades econômicas (cartão Inteligente), preservada a mesma sistemá ca de
remuneração da CONCESSIONÁRIA prevista no CONTRATO, com mecanismos de garan a do recebimento da RECEITA TARIFÁRIA pela CONCESSIONÁRIA, a par r das
receitas comuns provenientes da arrecadação da TARIFA PÚBLICA, ressalvada concordância expressa da CONCESSIONÁRIA com sistemá ca dis nta, desde que o
CONTRATO seja devidamente reequilibrado quando aplicável, nos termos acordados
O SCAP será responsável pela bilhetagem eletrônica, com o sistema de venda antecipada de passagens, por meio de créditos adicionados em cartões eletrônicos
sendo debitados em equipamentos especíﬁcos (validadores). O sistema terá por ﬁnalidade efetuar o controle da u lização dos créditos para acesso às plataformas de
embarque através das linhas de bloqueio de controle de acesso nas estações.
Os dados rela vos aos cartões e bilhetes unitários processados deverão ser enviados ao concentrador central no CCO, onde deverão ser emi dos relatórios da
arrecadação.
1. Comercialização
19. A CONCESSIONÁRIA poderá par cipar da comercialização dos créditos do SBA/DF, e para tanto será remunerada pela prestação dos serviços de comercialização,
mediante acordo comercial e habilitação pelo BRB para atuar como rede complementar de venda de créditos eletrônicos;
20. A CONCESSIONÁRIA deverá vender tulos de viagem para uso exclusivo no VLT-DF, direta ou indiretamente por meio de contratação de empresa especializada;
21. As vendas (autoatendimento ou máquina guichê) devem realizar as transações online com os servidores do SCAP;
22. Deverá ser possível o acesso online às informações referentes à operação, emissão, comercialização e compensação dos créditos eletrônicos, cartões e bilhetes
unitários por parte da operadora;
23. A conﬁguração de créditos e cartões especiais (exemplo: idosos, estudantes, agentes públicos e funcionários) ﬁcará sob responsabilidade da SBA/DF, ﬁcando
sob responsabilidade da concessionária manter seus validadores atualizado;
24. O tráfego de dados de informações referentes à operação, emissão, comercialização e compensação dos créditos eletrônicos deve possuir equipamento Firewall
para segurança dos dados;
25. Deverá ser disponibilizado a instalação de central telefônica e canais de internet para atendimento ao público, com a ﬁnalidade de esclarecer as questões
relacionadas à u lização do sistema de bilhetagem;
26. Os registros de perda, roubo de cartões e bilhetes unitários deverão ser comunicados à Retaguarda;
1. Cartões e bilhetes unitários devem ser guardados pelos clientes, caso seja solicitado pelo agente ﬁscalizador;
1. Repar ção da Receita
5. O acompanhamento e ﬁscalização da operação do SBA/DF deverá ser realizado também com a par cipação da CONCESSIONÁRIA, devendo ser assegurado o
integral acesso ao número de passageiros transportados no SIT/DF com o uso de tal sistema.
6. Os instrumentos que regulam a composição e atribuições de acompanhamento e ﬁscalização devem assegurar a CONCESSIONÁRIA, par cularmente em relação
aos assuntos que afetem diretamente os seus legí mos interesses, devidamente fundamentados e consignados no CONTRATO e em seus ANEXOS, incluindo
como atribuição:
1. Fiscalizar a operação do sistema em todas as suas etapas, de forma a garan r o correto repasse da arrecadação tarifária à CONCESSIONÁRIA do VLT-DF,
tendo em vista as eventuais integrações tarifárias e os possíveis compar lhamentos de equipamentos e so wares;
2. Zelar pelo estrito cumprimento das regras de repar ção da arrecadação tarifária, baseada em histórico de u lização dos sistemas de transporte público,
de acordo com a polí ca tarifária vigente.
1. Repar ção da Receita
O pagamento da TARIFA DE REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA será feito, conforme previsto no CONTRATO, por meio da CÂMARA DE COMPENSAÇÃO.
Os valores arrecadados pela venda dos tulos de viagem de uso exclusivos do VLT-DF, de que trata o item 1.2.1, ﬁcam sob custódia da CONCESSIONÁRIA, que
apontará semanalmente a quan dade diária de passageiros transportados com o uso destes tulos para o PODER CONCEDENTE.
O procedimento padrão para repar ção dos recursos arrecadados pela comercialização dos créditos eletrônicos do SBA/DF do Distrito Federal obedece aos seguintes
quesitos:
1. O BRB é responsável por administrar a CONTA DE ARRECADAÇÃO;
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10. O controle da arrecadação deverá ser acompanhado pela CONCESSIONÁRIA;
11. Baseado nas informações do total de passageiros transportados, o BRB efetua o pagamento semanal à CONCESSIONÁRIA e demais operadores de transporte
público de passageiros;
12. O pagamento semanal, de que trata o item c) acima, observará a preferência da parcela efe vamente devida à CONCESSIONÁRIA DO VLT-DF;
Para cada passageiro ingressante no VLT-DF mediante uso de bilhete de que trata o item 1.2.1, será descontado, dos valores a serem pagos de acordo com o item d)
acima, o valor da TARIFA PÚBLICA correspondente à venda de referido bilhete.
4. Funcionalidades do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)
O SCAP deverá exercer as seguintes funções básicas:
Controle do acesso às áreas pagas e tarifação dos usuários do serviço de Transporte;
Contagem de passagem por câmera estereoscópica;
Validações embarcadas;
Captura e arquivamento de dados gerados pelo Sistema;
Validadores com integração com outros operadores e a transferência entre modais de transporte que sejam homologados no SBA;
Permi r auditoria.
4. Funcionalidades do Sistema de Bilhetagem
Emissão de cartões e bilhetes unitários; Cadastramento e distribuição de cartões, bilhetes unitários; Carregamento de créditos nos cartões e venda de bilhetes
unitários;
Atualização de créditos nos cartões smart;
Fiscalização de validação;
Permi r ﬂexibilidade para implantação de novas estruturas de tarifa futuras;
Habilitar a venda com dinheiro (moedas e notas);
Carregamento de créditos nos cartões;
Emissão de cartões;
Emissão de QR Code;
Distribuição de cartões;
Minimizar o tempo de espera para a aquisição de bilhetes pelos usuários;
Permi r auditoria.
4. Equipamentos do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros (SCAP)
1. Bloqueios Eletrônicos – Normal e Especial (PNE)
Conjuntos Validadores – SMARTCARD, QRCode e EMV/NFC;
Fontes de alimentação;
Controlador de Velocidade;
Contadores Digitais - Entrada e Saída;
Sensores e Alarmes;
Pictograma inferior;
Pictograma traseiro;
Chassi comutador de local/remoto e estados operacionais.
Apenas para bloqueio ESPECIAL, a barreira sica de acesso adequado para o portador de mobilidade reduzida e necessidades especiais (PNE).
1. Validadores Embarcados
Estes validadores deverão possuir as seguintes caracterís cas mínimas:
carcaça externa em material plás co an vandalismo, com desenho integrado e harmônico em relação ao mobiliário interior do veículo, sem partes aﬁadas ou
cortantes que representem perigo aos usuários ou técnicos;
possuir interface com a rede local padrão Ethernet para comunicação de dados, u lizando protocolos padrão TCP/IP;
sinal sonoro com volume regulável, diferenciado para indicação de sucesso ou insucesso na validação;
possuir display de mensagens para o usuário.
Como o usuário pode escolher realizar a validação em vários locais durante sua viagem, podendo inclusive realizar a validação em mais de um local durante a mesma
viagem, o sistema de bilhetagem deverá possuir inteligência suﬁciente para reconhecer esta viagem do usuário e realizar, do bilhete eletrônico, o débito de uma
única tarifa, não importando o número de validações que este usuário faça durante sua viagem.
A situação acima descrita pode ocorrer, por exemplo, quando o usuário inicia a viajem em uma estação que possua bloqueios e termina sua viagem em outra estação
também com bloqueios: o usuário u liza seu cartão de transporte para realizar a validação duas vezes no mínimo, uma na entrada e outra na saída, durante uma
única viagem.
1. Câmera de Contagem
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Esses equipamentos de contagem deverão possuir as seguintes caracterís cas mínimas:
contar os passageiros que acessarem o veículo em ambos os sen dos (entrada e saída), enviando os dados para um servidor embarcado no veículo, que
centralizará essas informações e, através da infraestrutura de telecomunicações descritas no anexo III, as transmi rá ao CCO;
ser capaz de gerar um “streaming” de vídeo de, no mínimo, 1 CIF e 5 quadros por segundo, de uma imagem regular gerada por uma de suas duas câmeras;
memória interna suﬁciente para armazenar, no mínimo, 72 horas de operação con nua, sem a necessidade de descarga desses dados em qualquer outro meio;
essa memória deverá ser do po não-volá l para permi r a manutenção e a recuperação dos dados mesmo nos casos onde ocorra defeito ou falha em algum
componente; este requisito vale apenas para os dados de contagem gerados, e não se aplica para os streamings de vídeo;
carcaça resistente (an vandalismo), com índice de proteção IP65, sem partes aﬁadas ou cortantes que representem perigo aos técnicos;
deverá ser instalado de forma integrada ao desenho do interior do veículo, embu da em seu acabamento, não permi ndo visualização e acesso direto dos
passageiros ao equipamento;
possuir interface com a rede local padrão Ethernet para comunicação de dados, u lizando protocolos padrão TCP/IP;
possuir interface serial para acesso local, para ﬁns de conﬁguração inicial e manutenção emergencial ou recuperação emergencial dos seus dados armazenados;
após a conﬁguração inicial, o acesso para manutenção de seus parâmetros deverá ser realizado através de interface WEB, de forma remota;
cada registro de contagem de passageiros deverá possuir as informações de data, hora, minuto, segundo, iden ﬁcação do veículo, iden ﬁcação da porta em
que está instalado, da linha em que o veículo trafega, e seu sen do de tráfego;
os registros de contagem de entrada e saída devem ser independentes.
1. Servidor Embarcado
O servidor embarcado em cada veículo do VLT deverá possuir um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional de mercado, que u lize o padrão de
linguagem SQL, para transacionar e armazenar, de forma estruturada, os dados provenientes de cada equipamento de contagem de passageiros. Este requisito é
válido apenas para os dados das contagens, e não se aplica para os streamings de vídeo
4. Equipamentos do Sistema de Bilhetagem
1. Ponto de venda Guichê
Máquinas de vendas de créditos de bilheterias ou máquinas guichês:
A máquina guichê é formada por um conjunto composto basicamente dos seguintes elementos:
Monitor Touch Screen ou teclado com monitor;
Leitor e Gravador de Cartões inteligentes sem contato;
Impressora;
Placa Chip SAM, padrão SIM Card;
CPU ou Processador;
PIN pad para pagamentos eletrônicos.
1. Autoatendimento
Máquinas de vendas de créditos de passagens automá cas - ATM:
A ATM é formada por um conjunto composto basicamente dos seguintes elementos:
Gabinete das Máquinas de Vendas Automá cas de Passagens;
Monitor Touch Screen;
Leitor e Gravador de Cartões inteligentes sem contato;
Impressora;
Placa Chip SAM, padrão SIM Card;
CPU ou Processador;
Nobreak;
PIN pad para pagamentos eletrônicos;
Demais componentes como: CLP, conectores, disjuntores, bocal, interruptores, fechaduras, etc.
1. Equipamento Portá l de Fiscalização e Validação
Os leitores serão u lizados para, durante os eventos de ﬁscalização, veriﬁcar se os cartões/bilhetes em posse dos passageiros possuem uma validação compa vel com
a viagem que o mesmo está realizando.
Estes leitores portáteis deverão possuir minimamente as seguintes caracterís cas:
baterias com autonomia para 8 horas em operação con nua;
carcaça com resistência IP65, com empunhadura de borracha;
resistente a quedas até 1,5 metro de altura;
possuir interface de comunicação de dados GPRS e WLAN;
possuir slot para chips SAM;
tela LCD, an rreﬂexo, do po touch screen, com resolução VGA e brilho conﬁgurável;
teclas direcionais e de conﬁguração;
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leitor de cartões sem contato, compa vel com cartões u lizados no VLT.
1. Interfaces
Deverão ser estabelecidas as interfaces entre o sistema de controle de arrecadação e de passageiros e os demais sistemas operacionais e o projeto civil para que se
possa ter completeza no tratamento e atendimento aos requisitos especiﬁcados para o projeto VLT.
4. Incorporação da CONCESSIONÁRIA ao sistema de ARRECADAÇÃO e eventuais alterações no SBA/DF
Com a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO do VLT-DF, a CONCESSIONÁRIA será incorporada como mais uma das empresas operadoras.
O PODER CONCEDENTE poderá aditar outros convênios ou acordos rela vos a sistemas de arrecadação e bilhetagem de que ﬁzer parte, a ﬁm de incorporar a
CONCESSIONÁRIA nos respec vos comitês gestores ou de acompanhamento.
Caso o PODER CONCEDENTE decida alterar a forma de gestão da arrecadação ou da bilhetagem existente, bem como a eventual transferência da administração do
SBA/DF, ele poderá determinar que a CONCESSIONÁRIA faça parte de eventuais novos sistemas de arrecadação e bilhetagem, resguardados os direitos da
CONCESSIONÁRIA previstos no CONTRATO, incluindo, mas não se limitando ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro.
5. Sistema de Auditagem da Validação dos Bilhetes
A auditagem no processo de validação dos bilhetes deve permi r manter sob controle e sob gestão constante o nível de evasão dos usuários. Para tanto, ele deverá
u lizar as informações ob das nas câmeras de contagem confrontando com as validações efetuadas pelos clientes.
RESPOSTA 524 (EM)
A redação do disposi vo é clara sobre o tema, não havendo necessidade de alteração.

CONTRIBUIÇÃO 94
94. Cláusula 13.6 da Minuta de Contrato
Sugere-se a seguinte inclusão à Minuta de Contrato:
“13.6.1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA será calculada exclusivamente de acordo com a Cláusula 13, devidamente reajustada na forma da Cláusula 16 do
Contrato, não sofrendo qualquer po de impacto, seja posi vo ou nega vo, em razão da redução, preservação ou majoração dos valores das TARIFAS PÚBLICAS
cobradas dos USUÁRIOS.”
RESPOSTA 525 (EM)
Os itens 16.3 e 16.4 já estabelecem regramento equivalente, não sendo necessária a inclusão proposta.

CONTRIBUIÇÃO 95
95. Cláusula 22.1.18 da Minuta de Contrato
O contrato deﬁne que o Poder Concedente terá 3 (três) meses para aprovar os projetos execu vos apresentados pela Concessionária. Entendemos que esse prazo de
análise é incompa vel com o prazo exíguo previsto para a implantação das obras. Dessa forma, entendemos que o prazo de análise e aprovação de projetos deve ser
reduzido para 20 (vinte) dias.
RESPOSTA 526 (AJ)
Sugestão parcialmente acolhida. O prazo será alterado para 45 dias.

CONTRIBUIÇÃO 96
96. Item 1.1.5.3 do Anexo I da Minuta de Contrato
Sobre a estação EMO, considerando o porte da integração que haverá no local e que será um terminal que atenderá várias linhas integradas de ônibus, conforme
previsto no Anexo do Estudo de Demanda, sugere-se uma avaliação do local a ser implantada a estação. Deve ser observado os comprimentos de entrelaçamento dos
ônibus entre a W3 e as alças do viaduto do Eixo Monumental, que nos parecem curtos para os ﬂuxos demandados. No ponto de ingresso da alça na avenida e nas
dimensões do ponto de parada, haverá apenas 40 m entre o ﬁnal da alça e o início do ponto. Considerando ainda que haverá a formação de ﬁla de ônibus nos pontos
de integração, entendemos que pode haver a necessidade de obras de interferência e ampliação na circulação viária da alça e nos tapers de aceleração e
desaceleração do ponto de parada. Nota-se que poderá ocorrer também diﬁculdades nas travessias de pedestres, em especial a área de acomodação dos usuários e
em sua segurança, pois em uma situação de transbordo é previsível que haja tenta vas de travessia na fase vermelha. . Ressalta-se que as integrações nos terminais
são fundamentais para o sucesso do projeto e, caso comprome das, podem afetar a operação e a qualidade do serviço a ser oferecido. Assim, destaca-se a
necessidade de uma análise mais detalhada desta estação, não se excluindo a necessidade de inves mentos adicionais para sua adequação às altas demandas
ocasionadas pela integração com a rede de ônibus.
RESPOSTA 527 (ES)
Previamente ao início das obras, na Etapa Preliminar, deﬁnida no contrato, está prevista uma microssimulação para avaliar a circulação de veículos e pedestres em
todo o trajeto do VLT, incluindo as imediações da Estação EMO. No caso de necessidade, ajustes no projeto poderão ser efetuados se forem detectados pontos
problemá cos. Se forem necessários novos inves mentos, não previstos, haverá o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro, conforme regras estabelecidas no contrato.

CONTRIBUIÇÃO 97
97. Item 1.1.5.4 do Anexo I da Minuta de Contrato
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=57182593&infra_siste…

170/192

29/10/2020

SEI/GDF - 49637744 - Relatório

Sobre a estação de integração TAN, assim como a contribuição nº 127, rela va ao item 1.1.5.3, considerando o porte da integração que haverá no local e que será um
terminal que atenderá várias linhas integradas de ônibus, sugere-se uma avaliação do local em que deverá ser implantada a estação. Devem ser observados os
comprimentos de entrelaçamento dos ônibus. Entendemos ser necessário obras de interferência e ampliação nos tapers de aceleração e desaceleração do ponto de
parada, gerando mais segurança e ﬂuidez ao tráfego.
RESPOSTA 528 (ES)
A SEMOB já está procedendo a avaliação do local e desenvolvendo o projeto para implantação do TAN, que deverá ser compa vel com o projeto do VLT, garan r a
integração com os demais modos de transporte e a ﬂuidez do tráfego nas vias adjacentes.

CONTRIBUIÇÃO 98
98. Itens 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6 do Anexo XX da Minuta de Contrato
Sugere-se a exclusão dos itens 1.1.5 e 1.1.6 do Anexo rela vo aos requisitos mínimos do estatuto social da SPE Concessionária.
O número de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Execu va e a duração dos respec vos mandatos são temas in mamente afetos à gestão
empresarial, a serem decididos pelo licitante vencedor, com base em sua organização, exper se e eﬁciente negociais. Para tanto, deverá observar a legislação
aplicável – em especial, os arts. 142 e 143 da Lei nº 6.404/1976.
Nesse sen do, sugere-se nova redação ao item 1.1.4, para fazer constar a necessidade de observância aos ditames da legislação referenciada:
“1.1.4. A SPE será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria Execu va, cujas composições e mandatos observarão o disposto na Lei nº
6.404/1976.”
Arquivo anexo: Há arquivo anexado à contribuição (Anexo XVI – Requisitos Mínimos do Estatuto Social da SPE Concessionária)
ANEXO XVI
REQUISITOS MÍNIMOS DO ESTATUTO SOCIAL DA SPE CONCESSIONÁRIA
REQUISITOS MÍNIMOS DO ESTATUTO SOCIAL DA SPE CONCESSIONÁRIA
1. SPE CONCESSIONÁRIA
1. ESTATUTO SOCIAL
1. A Sociedade de Propósito Especíﬁco - SPE CONCESSIONÁRIA deverá ser cons tuída na forma de sociedade por ações de capital fechado, por prazo
indeterminado, preservando a natureza de direito privado, na conformidade da lei brasileira, com objeto social compa vel com as a vidades a
serem desenvolvidas no âmbito do CONTRATO.
2. O Estatuto Social da SPE deverá ter objeto social compa vel com as a vidades a serem desenvolvidas no âmbito do CONTRATO.
3. O exercício social da SPE deverá coincidir com o ano civil.
4. A SPE será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria Execu va, cujas composições e mandatos observarão o disposto na Lei
nº 6.404/1976.
5. É vedado o uso da denominação social em avais, ﬁanças e dações de bens e garan as em negócios estranhos à SPE, exceto quando expressa e
especiﬁcamente aprovado por todos os acionistas da SPE em Assembleia Geral.
6. Cabe à Assembleia Geral, além das matérias previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (LSA), a apreciação e aprovação sobre as
manifestações encaminhadas pelo Conselho de Administração, rela vas às matérias abaixo:
1. Quaisquer alterações do objeto social da SPE.
2. Operações de incorporação, fusão, cisão e transformação ou qualquer outra forma de reestruturação societária envolvendo a SPE, que
implique em transferência do controle acionário da empresa.
3. Dissolução, liquidação e/ou cessação do estado de liquidação da SPE.
4. Declaração de autofalência ou requerimento de recuperação judicial da SPE.
1. ACORDO DE ACIONISTAS:
1. Princípios da Administração da Sociedade:
1. Busca da qualidade, eﬁciência, lucra vidade.
2. Eleição de administradores proﬁssionais, de reconhecida experiência, capacidade e técnica administra va.
3. As decisões estratégicas da SPE nas áreas ﬁnanceiras e operacionais serão sempre mo vadas pelos interesses comuns de todas as Partes,
visando sempre o melhor retorno dos inves mentos por meio de uma polí ca consistente de pagamento de dividendos.
2. Composição do Conselho de Administração:
1. O LICITANTE vencedor indicará os membros do Conselho de Administração e respec vos suplentes, que subs tuirão os eleitos em caso de
vacância, ausência ou impedimento daqueles.
3. Composição da Diretoria Execu va:
1.2.3.1 O Conselho de Administração elegerá os membros da Diretoria Execu va.
RESPOSTA 529 (AJ)
Sugestão acolhida. A redação será ajustada.

Nº: 25e
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NOME DO INTERESSADO: Wesley Ferro Nogueira - Instituto MDT

CONTRIBUIÇÃO 1
Formulário de Contribuição: MDT
1) No Caderno 1 – Planejamento de Rede, consta a informação de que as estações na W-3 Sul estariam situadas em frente das entrequadras das quadras 300. A
informação correta para as estações não seria em frente as entrequadras das 500, onde há estacionamento disponível?
RESPOSTA 530 (ES)
A localização exata das estações consta do Caderno 4 – Estudos de Engenharia - Desenhos. A indicação da entrequadra 300 só foi adotada por ser mais reconhecida em
Brasília do que a entrequadra 500, mas se trata daquele alinhamento – entre quadras 300 e 500

CONTRIBUIÇÃO 2
2) O Caderno 1 informa que a Estação BRT Sul (Fase 2) seria zona de interesse para o transbordo do BRT para os passageiros que teriam como des no a W-3. Como o
des no ﬁnal da viagem da Fase 2 é o TAS, neste terminal o passageiro será obrigado a fazer um novo transbordo para, ﬁnalmente, poder acessar a W-3?
RESPOSTA 531 (ES)
O passageiro que ﬁzer transbordo do BRT para o VLT, na Estação BRT Sul (Balão da D. Sara), já estará embarcado no VLT que percorrerá toda a Via W3 Sul e Norte.

CONTRIBUIÇÃO 3
3) Imaginando o deslocamento de um passageiro que saia da sua casa no Setor Sul do Gama ou da Quadra 400 de Santa Maria e que tenha como des no a W-3. Ele
embarca em uma primeira viagem até o BRT, onde fará o primeiro transbordo. Em seguida, ele deverá fazer novo transbordo na Estação BRT Sul do VLT, onde
embarcará no trem da Fase 2 com des no ao TAS. Chegando no TAS ele fará novo transbordo para acessar o veículo da Fase 1. Com esse projeto do VLT, o passageiro
será obrigado a fazer 3 transbordos para conseguir acessar o seu des no ﬁnal? Esse aumento de 1 transbordo em relação ao modelo atual não irá aumentar o seu
tempo total de viagem?
RESPOSTA 532 (ES)
Como explicado na resposta anterior o passageiro do Gama só fará dois transbordos (ou integrações): no terminal do Gama e no TAS, ou terminal do Gama e na
Estação BRT Sul. Não haverá três transferências.

CONTRIBUIÇÃO 4
4) Em alguns cadernos é mencionado o TAS como o terminal ﬁnal e de integração no eixo sul, mas em outros é informado que haverá a Estação Hípica como úl ma
parada. A Estação Hípica será implantada ou a integração será mesmo no TAS?
RESPOSTA 533 (ES)
O terminal de integração é o TAS. A estação Hípica será implantada na 1ª Etapa (Fase 1), mas deverá servir, principalmente, aos funcionários do Centro de
Manutenção do VLT e aos empregos do Setor Hípico, que hoje são poucos.

CONTRIBUIÇÃO 5
5) A única opção para acessar a W-3 através do BRT Sul não será com essa integração na Estação BRT Sul do VLT, uma vez que os trechos 3 e 4 do BRT Sul ainda não
foram concluídos? Esses dois trechos do BRT Sul serão concluídos antes do início da operação do VLT?
RESPOSTA 534 (OU)
A conclusão do BRT SUL é objeto de outro procedimento de manifestação de interesse conduzido pela SEMOB (PMI 04/2019). Assim como no caso do VLT, o projeto
será oportunamente apresentado e discu do em Audiência e Consulta Públicas.

CONTRIBUIÇÃO 6
6) No Caderno 3 não há nenhuma menção à Estação BRT Sul da Fase 2, apesar de aparecer em outros anexos. Ela vai exis r mesmo?
RESPOSTA 535 (ES)
A Estação BRT Sul consta locada no Caderno 4 – Estudos de Engenharia - Desenhos. Trata-se de uma estação em que há potencial de integração, conforme foi
iden ﬁcado nos Estudos de Demanda (Caderno 2).
A conclusão do BRT SUL é objeto de outro procedimento de manifestação de interesse conduzido pela SEMOB (PMI 04/2019). Assim como no caso do VLT, o projeto
será oportunamente apresentado e discu do em Audiência e Consulta Públicas.

CONTRIBUIÇÃO 7
7) Informação de que a Estação Zoo da Fase 2 será zona de interesse para transbordo de linhas que operam na EPGU e cujo o des no dos usuários sejam a W-3. Por
exemplo, algum usuário que saia da Candangolândia vai precisar desembarcar na EPGU e, na Estação Zoo, embarcar no VLT com des no ao TAS, onde fará novo
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transbordo para, ﬁnalmente, acessar o trem que o levará até a W-3? Nesse caso, serão necessários 2 transbordos, em trecho de menos de 1 km? Esses dois
transbordos não irão aumentar o tempo de viagem em relação ao deslocamento direto que é feito hoje? Esses transbordos não afastarão usuários do sistema?
RESPOSTA 536 (ES)
Caso haja transbordo na EPGU o passageiro já estará embarcado no VLT, não necessitando de novo transbordo no TAS.

CONTRIBUIÇÃO 8
8) O projeto prevê a revitalização e a requaliﬁcação da W-3, o que deverá promover a valorização dos imóveis situados em toda a sua extensão. Inclusive, no Relatório
de Impactos apresentados no Caderno 1, a valorização é considerada como impacto posi vo. Essa valorização imobiliária será capturada e inves da no sistema?
Como será feita essa cobrança de valor adicional incrementado com o empreendimento?
RESPOSTA 537 (ES)
A Avenida W3 deve ter seu papel histórico resgatado, como local de grande importância comercial e social. É natural e desejável que haja a valorização dos imóveis ao
longo da Avenida, quando se qualiﬁca um espaço urbano de maneira planejada, pois esta valorização é um fato de vital importância para garan r o retorno ﬁnanceiro
de todos os setores privados que inves rem na região.
Os interesses dos setores públicos e privados, no caso, devem ser associados e coexis rem. Ao se garan r um sistema de transporte rápido e eﬁciente, incen va-se a
melhora das ediﬁcações existentes, a regularização dos imóveis, a reconstrução e reforma dos imóveis existentes para adequação de novos usos, e se cria
oportunidades para a reprodução de capital.
O projeto VLT foca em implementar o sistema de transporte, requaliﬁcar espaços urbanos como calçadas, becos e passagens, integrar o pedestre com um novo
modal. Não existe, inicialmente, intenção de incorporar valorizações em unidades imobiliárias ao longo na avenida especiﬁcamente em favor do operador do sistema.

CONTRIBUIÇÃO 9
9) Segundo a Pesquisa de Mobilidade Urbana de 2016, 45,54% das viagens no DF são feitas através de veículos, enquanto que o Transporte Cole vo responde por
somente 22,54%. Em regiões como Águas Claras e Guará, atendidas por um modal de alta capacidade (metrô), as viagens originadas no transporte público
representam somente 30% das que são feitas no transporte individual motorizado. O Projeto do VLT não deveria ser implementado juntamente com polí cas de
restrição para o uso do automóvel, visando o aumento do carregamento da rede? Na W3, por exemplo, serão man das 2 faixas de rolamento para a circulação de
veículos e não há nada previsto quanto ao estabelecimento de restrições?
RESPOSTA 538 (ES)
Na concepção apresentada para o VLT, ao contrário do projeto an go, não é criada mais uma via com e exclusão dos canteiros. Com a re rado dos ônibus, os
automóveis con nuarão a dispor de duas faixas. Prevê-se também a priorização semafórica para o transporte cole vo em todos os cruzamentos.
Uma das medidas que a SEMOB está implementando para restrição do transporte individual é o Projeto de Estacionamentos Rota vos - Zona Verde – objeto da PMI
02/2019, cujos estudos também já forma apresentados à sociedade por meio de audiência e consultas públicas.

CONTRIBUIÇÃO 10
10) Uma das condições jus ﬁcadas para a implantação do VLT na W-3 seria a redução da velocidade operacional dos ônibus em função de conges onamentos. A faixa
exclusiva na W-3 não garan u aumento da velocidade para os ônibus e isso não serve como referência para a implantação nos outros corredores estratégicos? Na W-3
não tem problema de conges onamento, mas sim nos outros trechos onde não há faixas ou corredores exclusivos.
RESPOSTA 539 (ES)
Não há restrições de velocidades para os ônibus na W3. O que há é um excessivo volume (cerca de 200 ônibus / hora), que excede a capacidade da faixa exclusiva,
implicando em situações em que os ônibus acabam u lizando de forma compar lhada com os automóveis a faixa central. No VLT, além de não ocorrer situações
como essa, haverá a priorização semafórica nos cruzamentos, o que não ocorre hoje em favor dos ônibus.

CONTRIBUIÇÃO 11
11) A PMU/2016 indica que o Plano Piloto é o des no de apenas 28,85% das viagens e que já existem outras centralidades, como Ceilândia (10,82%), Tagua nga
(9,39%) e Águas Claras (5,57%). Diante desse quadro, um inves mento alto para a mudança de modal no corredor W-3 não seria ques onável em função do
surgimento de outros interesses e des nos de viagens, não apenas nos deslocamentos radiais?
RESPOSTA 540 (ES)
O Plano Piloto (Brasília) é o principal des no das viagens e a W3 seu principal corredor, por isso foi indicado no PDTU (2010) como prioritário para implantação do VLT.
Outros corredores poderão ser, no futuro, também operados por VLT ou Metrô.

CONTRIBUIÇÃO 12
12) No Caderno 2 – Estudo de Demanda, se projeta um carregamento para a rede de 25.992 passageiros/hora pico ( ou 173.280/dia), para o ano de 2036,
considerando a operação dos dois ramais. Essa capacidade não poderia ser atendida por outro modal de média capacidade, como o BRT, por exemplo?
RESPOSTA 541 (ES)
O número citado de 25.992 refere-se ao total de embarques, considerando todas as estações e não o carregamento por trecho. A u lização do VLT trará ganhos de
requaliﬁcação urbana para a via W3, conforme é comprovado por outras experiências em diversos locais do mundo. Adicionalmente, a frequência do sistema VLT é
muito menor da frequência atual dos ônibus.
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CONTRIBUIÇÃO 13
13) A Fase 2 (Aeroporto-TAS) vai agregar apenas 3 mil passageiros/hora sen do no pico ao sistema, com a previsão de transporte total de menos de 30 mil
passageiros/dia, seja no início da operação ou em 2036. Será realmente necessário um ramal de VLT, com inves mento total de R$ 365 milhões (segundo Caderno 8)
para atender essa demanda? Esse carregamento não poderia ser feito por modal rodoviário?
RESPOSTA 542 (ES)
A Fase 2 liga o aeroporto ao centro de Brasília, passando pelo SHS e SHN. O segmento Hípica - Aeroporto foi deﬁnido como sendo a Fase 2. A implementação dessa
fase ocorreria após a Fase 1 e a critério do Poder Concedente. Tal ﬂexibilização de cronograma permite programar as obras em momento no qual haja disponibilidade
suﬁciente de recursos. Poderia ser u lizado um BRT integrado ao VLT. Porém, isso afastaria os usuários que chegam e saem de Brasília pelo aeroporto, principalmente
aqueles que usam malas.

CONTRIBUIÇÃO 14
14) A viabilidade da operação do VLT se baseia fundamentalmente em um carregamento via integração do STPC e Serviço Interestadual Semiurbano, que
representarão mais de 90% da demanda atendida. O projeto não deveria incorporar medidas para a restrição do uso do transporte individual motorizado como
instrumento para aumento do carregamento da rede de transporte, visando inserir novos usuários?
RESPOSTA 543 (ES)
Todo o sistema planejado de transporte cole vo baseia-se num conceito de rede, prevendo integração intermodal. Um sistema de linhas diretas de ônibus é sempre
mais improdu vo que um sistema integrado. Junto com o VLT devem ser implementadas medidas de restrição ao uso do automóvel. Uma das medidas que a SEMOB
está implementando para restrição do transporte individual é o Projeto de Estacionamentos Rota vos - Zona Verde – objeto da PMI 02/2019, cujos estudos também
já forma apresentados à sociedade por meio de audiência e consultas públicas.

CONTRIBUIÇÃO 15
15) A implantação do VLT avança na racionalização dos Sistemas de Transporte Público Cole vo. No Caso do DF há um modelo implantado a par r da licitação e cujos
contratos se encerram no período 2022-2023, quando chegam a 10 anos de operação. Considerando que há a possibilidade de prorrogação dos contratos por mais 10
anos, a readequação de linhas, com exclusão ou seu seccionamento (redução de km nas bacias 2, 3, 4 e 5 e de frota, passageiros e km na bacia 1) não implicará na
revisão das tarifas técnicas para a manutenção das condições de equilíbrio econômico-ﬁnanceiro dentro do atual modelo? Qual o custo dessas mudanças?
RESPOSTA 544 (ES)
Qualquer inclusão de um novo modo de transporte ou operação de um sistema integrado implica, necessariamente em readequações. O projeto objeto desta
discussão é a modelagem da PPP do VLT. A SEMOB, em ação dis nta, estuda modelagem para futura licitação do sistema de ônibus com o obje vo de aprimorá-lo
dentro de um conceito de rede integrada. Caso ocorra o início da operação do VLT e o seccionamento das linhas de ônibus antes de nova licitação do sistema, as
operadoras de ônibus terão seus direitos preservados nos termos dos contratos atuais.

CONTRIBUIÇÃO 16
16) No Caso do Serviço Interestadual Semiurbano de Passageiros que atende o Entorno do DF, as linhas também deixarão de circular pela W-3 e devem fazer a
integração nos dois terminais (TAS e TAN) para acessar o VLT. Haverá integração tarifária entre os dois sistemas antes da operação do VLT ou os usuários do Entorno
terão que pagar a tarifa do DF para acessar o novo modal?
RESPOSTA 545 (ES)
Sempre que houver integração sica e operacional entre o sistema do Entorno e o VLT, provavelmente no TAS, será buscada a integração tarifária. Isso exigirá ajustes
ins tucionais entre os dois poderes concedentes – Distrito Federal e União, através da ANTT.

CONTRIBUIÇÃO 17
17) O Caderno 10 – Avaliação econômico-ﬁnanceira apresenta uma projeção de demanda para vários anos, compreendendo o período entre 2022 e 2049, mas no
Caderno 2 – Estudo de demanda há números que são divergentes. Por exemplo, em 2020 a demanda seria de 137 mil passageiros/dia (Caderno 2), mas em 2023 seria
de 124 mil passageiros/dia (Caderno 10), quan ta vo menor mesmo com o crescimento da população. Qual informação deve ser considerada?
RESPOSTA 546 (ES)
O Estudo de Demanda, apresentado no Anexo XVI, apresenta a demanda es mada, ano a ano, que deverá ser u lizada pelos licitantes na elaboração de suas
propostas.
Os dados de demanda u lizados na Avaliação Econômico-ﬁnanceira são mensais. Havendo discrepância entre os números, prevalece os valores apresentados no
Anexo XVI – Estudo de Demanda.

CONTRIBUIÇÃO 18
18) Segundo o Caderno 10, a receita tarifária mensal passará de R$ 24 milhões, em 2022, para R$ 49 milhões em 2023, mais que dobrando. Considerando que a
projeção de aumento da demanda é de apenas 1 mil passageiros/dia e que ainda não haveria a operação da Fase 2 (Aeroporto-TAS), o que contribuiria para esse
aumento acima de 100% da receita?
RESPOSTA 547 (ES)
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O ano de 2022 do gráﬁco descrito refere-se ao período de jul/22 a jun/23, portanto dado que a operação da Fase I é es mada para iniciar em janeiro de 2023 a
receita tarifária para esse período é referente a apenas 6 meses. Segue tabela depara para consulta:
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Ano 4
Ano 5
Ano 6
Ano 7
Ano 8
Ano 9
Ano 10
Ano 11
Ano 12
Ano 13
Ano 14
Ano 15
Ano 16
Ano 17
Ano 18
Ano 19
Ano 20
Ano 21
Ano 22
Ano 23
Ano 24
Ano 25
Ano 26
Ano 27
Ano 28
Ano 29
Ano 30

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

Período
jul/20 - jun/21
jul/21 - jun/22
jul/22 - jun/23
jul/23 - jun/24
jul/24 - jun/25
jul/25 - jun/26
jul/26 - jun/27
jul/27 - jun/28
jul/28 - jun/29
jul/29 - jun/30
jul/30 - jun/31
jul/31 - jun/32
jul/32 - jun/33
jul/33 - jun/34
jul/34 - jun/35
jul/35 - jun/36
jul/36 - jun/37
jul/37 - jun/38
jul/38 - jun/39
jul/39 - jun/40
jul/40 - jun/41
jul/41 - jun/42
jul/42 - jun/43
jul/43 - jun/44
jul/44 - jun/45
jul/45 - jun/46
jul/46 - jun/47
jul/47 - jun/48
jul/48 - jun/49
jul/49 - jun/50

CONTRIBUIÇÃO 19
19) O GDF irá aportar recurso como contraprestação para a operação e inves mentos na Fase 1; para a operação das Fases 2 e 3, além de aporte para inves mentos
nas três Fases?
RESPOSTA 548 (ES)
O GDF fará o aporte de aproximadamente 60% dos inves mentos na Fase 1, ﬁcando os 40% restantes por conato de inves mentos realizados pelo privado. Para as
Fases 2 e 3 o aporte do GDF será de 100% A contraprestação deverá remunerar os custos operacionais.

CONTRIBUIÇÃO 20
20) O GDF irá fazer aporte de R$ 1,5 bilhão para garan r a implantação do projeto orçado em R$ 2,3 bilhões, além dos outros desembolsos, devendo totalizar quase
R$ 2,1 bi. Qual o valor que será aportado pelo parceiro privado?
RESPOSTA 549 (ES)
A previsão é que seja aportado na primeira fase pelo parceiro privado o valor correspondente a R$ 587,1 mm, conforme tabela abaixo:
Ano
Mês
Receita Tarifária (R$/mil)

2022
jul-22
0

ago-22
0

set-22
0

out-22
0

nov-22
0

dez-22
0

jan-23
4.006

fev-23
4.011

mar-23
4.015

abr-23
4.020

mai-23
4.025

jun-23
4.030

Total
24.106

Ano
Mês
Receita Tarifária (R$/mil)

2023
jul-23
4.034

ago-23
4.039

set-23
4.044

out-23
4.049

nov-23
4.053

dez-23
4.058

jan-24
4.063

fev-24
4.068

mar-24
4.073

abr-24
4.077

mai-24
4.082

jun-24
4.087

Total
48.727

CONTRIBUIÇÃO 21
21) O descumprimento dos Índices de Desempenho será condição para a suspensão do contrato? Como será feita a apuração dos indicadores e o acompanhamento
por parte do GDF?
RESPOSTA 550 (ES)
O descumprimento de índice de desempenho não gera a suspensão do contrato, mas pode reduzir a remuneração da concessionária. A apuração se dará por meio de
Cer ﬁcadora Independente, escolhida pelo Poder Concedente e remunerada pela Concessionária nos termos do contrato.

CONTRIBUIÇÃO 22
22) Segundo o Caderno 11 – Análise Jurídica, a re rada dos ônibus da W-3 não garante o direito de indenização às atuais concessionárias, mas apenas a revisão da
tarifa técnica para a manutenção da TIR, que deverá ser por um período de 6 meses a 1 ano, pois há essa previsão na licitação do STPC, uma vez que estará sendo
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implantada um modal com tecnologia diferente da rodoviária. Qual a previsão de desembolso com a revisão das tarifas técnicas das 5 concessionárias? Esse valor vai
representar o aumento do subsídio com o STPC e esse montante não deveria ser considerado como custo vinculado ao novo sistema de VLT?
RESPOSTA 551 (ES)
Por tratar-se de contratos dis ntos, não há como se vincular os custos de um sistema a outro. A SEMOB, em ação dis nta, estuda modelagem para nova licitação do
sistema de ônibus com o obje vo de aprimorá-lo e reduzir dentro de um conceito de rede integrada. Caso ocorra o início da operação do VLT e o seccionamento das
linhas de ônibus antes de nova licitação do sistema, as operadoras de ônibus terão seus direitos preservados nos termos dos contratos atuais.

CONTRIBUIÇÃO 23
23) Apenas no Caderno 11 é informado que o VLT terá o suporte de um serviço de ônibus complementar, operado pela mesma concessionária, para a operação no
pico e em aumentos expressivos da demanda. Sendo assim, poderemos ter outros ônibus do transporte público cole vo circulando pela W-3, além daqueles
inicialmente previstos (Linha circular W-3 – L-2)? Por que essa informação não aparece nos outros cadernos?
RESPOSTA 552 (AJ)
Não haverá sistema de ônibus complementar no escopo da Concessão. Esse ponto será ajustado nos documentos licitatórios.

CONTRIBUIÇÃO 24
24) No PDTU está expresso que apenas o modal rodoviário opera na W-3. O Caderno 11 apresenta como tarefa a necessidade de revisão dessa condição. No processo
de revisão/atualização do PDTU essa previsão de nova conﬁguração já será estabelecida?
RESPOSTA 553 (ES)
Na verdade, constam os dois modos, já que é citada a implantação do modo ferroviário – Linha Aeroporto JK – TAS –TAN, que corresponde ao projeto do VLT.
Pretende-se tramitar proposta de alteração legisla va, que visa alterar o inciso V do ar go 25 da Lei nº 4.566/2011, de 04 de maio de 2011, o que resolverá
deﬁni vamente a questão posta.

CONTRIBUIÇÃO 25
25) A ocupação dos terrenos nas áreas próximas aos dois terminais de integração (TAS e TAN) vai ser pautada pela implantação de empreendimentos de uso misto?
Serão promovidas alterações no PPCUB? Será permi do o aumento do potencial constru vo nessas áreas?
RESPOSTA 554 (ES)
O projeto propõe, embora de forma não vincula va, a ocupação dos terrenos próximos ao TAS e ao TAN como forma de promover o adensamento e melhorar o
aproveitamento das áreas urbanas próximas, bem como possibilitar a geração de receita para os empreendedores. A ideia é promover o uso misto nas ediﬁcações,
com uma urbanização que promova e privilegie o pedestre. O potencial constru vo, assim como as possíveis alterações no PPCUB serão oportunamente discu das e
ajustadas dentro de parâmetros legais. O assunto já está sendo tratado junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal.

CONTRIBUIÇÃO 26
26) Como será a correlação entre o SBE – Sistema de Bilhetagem Eletrônica e o SBA – Sistema de Bilhetagem Automá ca? Será u lizado o mesmo Bilhete Único? A
integração também será temporal no Sistema do VLT?
RESPOSTA 555 (ES)
Haverá compa bilidade entre os sistemas de bilhetagem do VLT o sistema em operação bem como em relação às regras de cobrança.

CONTRIBUIÇÃO 27
27) Ocorrendo a publicação de um novo edital para o STPC, o desenho do novo modelo já irá considerar a operação do VLT na W-3?
RESPOSTA 556 (ES)
A SEMOB, na futura licitação para o sistema de ônibus pretende aprimorar o modelo, considerando não só o VLT, como demais ações em curso, como a concessão do
sistema metroviário. A proposta será apresentada em audiência pública em momento oportuno.

Nº: 26e
NOME DO INTERESSADA: Zhu Xingyi – Engenheira Civil

CONTRIBUIÇÃO 1
Formulário de Contribuição (1): Contribuição-Contraprestação
Minuto de Edital- Clausula 15 E Anexo 9 do Edital
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Na clausula 15.1- Exige que “Em sua PROPOSTA ECONÔMICA o LICITANTE deverá apresentar o valor total da CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo PODER CONCEDENTE
durante toda a CONCESSÃO para prestação de todos os serviços e inves mentos previstos no CONTRATO durante o prazo da CONCESSÃO. “ Enquanto que no Anexo 9
do Edital, Clausula 2.1, exige que “O percentual de desconto único que propomos, é de __________% (__________ por cento) (com duas casas decimais). “ Para se
tornar claro o valor de desconto, sugere-se que no Edital seja indicado o valor total máximo, e assim servir como base de cálculo de forma igual para todos os
concorrentes.
Entendo que obje vo do Edital seja expor de forma mais fácil de interpretar e evitar gere um equívoco na interpretação, no entanto a forma de expor a regra de
cálculo de contraprestação está confusa.

A seguir está a sugestão de alteração para que seja de forma clara e sucinta deﬁnido o valor de contraprestação.
15.2. A CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga mensalmente pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA será composta por três parcelas (Parcela B1, Parcela B2, e Parcela
B3), conforme fórmula:
CONTRAPRESTAÇÃOt = PARCELA Bt = PARCELA B1t + PARCELA B2t + PARCELA B3t
Onde t = mês de medição da CONTRAPRESTAÇÃO
PARCELA B1t = PARCELA Bt (max) x 0,85
PARCELA B2t = PARCELA Bt (max) x 0,136
PARCELA B3t = PARCELA Bt (max) x 0,013
Sendo
PARCELA B1t= PARCELA B1.1t + PARCELA B1.2t
PARCELA B1.1t= PARCELA B1t x 0,66
PARCELA B1.2t= PARCELA B1t x 0,34
Onde
PARCELA Bt (max): O valor máximo da Parcela B de contraprestação a ser pago mensalmente pelo poder concedente deﬁnido no contrato de concessão
Na clausula 15.3 “O valor da PARCELA B da PROPOSTA ECONÔMICA deverá estar expresso em Reais (R$), em algarismos e por extenso, e não poderá ser superior a R$
19.881.293,71 (dezenove milhões oitocentos e oitenta e um mil duzentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), na data base 1º/07/2019, devendo ser
u lizado no MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA - ANEXO 9.”
Sugere-se que
“O valor da PARCELA B Máximo (PARCELA Bt (max)) da PROPOSTA ECONÔMICA deverá estar expresso em Reais (R$), em algarismos e por extenso, e não poderá ser
superior a R$ 19.881.293,71 (dezenove milhões oitocentos e oitenta e um mil duzentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), na data base 1º/07/2019,
devendo ser u lizado no MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA - ANEXO 9.”
Ainda, sugere-se que na clausula 15.1
“Em sua PROPOSTA ECONÔMICA o LICITANTE deverá apresentar o valor máximo da PARCELA B (PARCELA Bt (max)) da CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo PODER
CONCEDENTE durante toda a CONCESSÃO para prestação de todos os serviços e inves mentos previstos no CONTRATO durante o prazo da CONCESSÃO. “ Pois ao
reduzir o prazo da obra, a concessionaria começa a operação mais cedo, resultando no pagamento por mais tempo da contraprestação, e isso gerara um valor total de
contraprestação durante toda a concessão maior. Ou seja, a forma de seleciona o licitante prejudica o concorrente mais eﬁciente.
RESPOSTA 557 (EM)
Nos termos do Anexo IX do Edital, o percentual de desconto é único e incidirá sobre todas as parcelas da remuneração B1, B2 e B3. No entanto, na proposta
econômica somente constará o percentual de desconto único e o valor nominal da PARCELA para todo o período do contrato, resultante da aplicação do desconto
ofertado pelo licitante.
Trata-se de parâmetro simples, mas que demonstrará a proposta mais vantajosa ao erário.
Os parâmetros para julgamento das propostas são os mesmos para todos os licitantes, por isso, devem ser respeitadas as fórmulas constantes do edital, sob pena de
distorcer as propostas.
Não obstante, a eﬁciência de cada licitante é preservada, conforme dispõe o item 15.3 do Contrato:
15.3. Ainda que Independentemente dos prazos ﬁxados para os MARCOS constantes do ANEXO 31, ou do desembolso de cada parcela do Aporte de Recursos, a
CONCESSIONÁRIA, na evolução das obras e aquisição de Bens Reversíveis, poderá antecipar ou postergar esses MARCOS a seu critério, observado o prazo limite para
conclusão dos Inves mentos, disposto nas Cláusulas 7, 8 e 9.

CONTRIBUIÇÃO 2
Formulário de Contribuição (2): Contribuição-VLT-Semob- contraprestação variável
Minuta do Edital, cláusula 2.3.2.1.
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.
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Visando conferir maior segurança jurídica, econômica e ﬁnanceira ao projeto, sugerimos que a parcela variável não deve incluir a receita tarifária, pois esta parcela
está dentro de mecanismos de garan a, já que a demanda é um fator de incerteza, e assim, não deve sujeitar a alteração de avaliação de desempenho. Isso pode
aumentar o risco para o inves dor, e acabar preciﬁcando este risco ao dar a proposta de contraprestação. Além disso, o QID incidirá sobre as parcelas variáveis em
até 66% da Parcela B demostrando-se um valor exagerado, pois, 66% da contraprestação mensal poderá sofre reajuste do indicador que varia entre 0 a 1, este regime
rigoroso pode prejudicar o funcionamento da operação. Novamente, isso pode levar o inves dor a preciﬁcar o risco, o que resulta em apresentar uma proposta de
uma contraprestação mais alto.
Por isso, sugiro que, a parcela variáveis seja 5% do Parcela B.
RESPOSTA 558 (EM)
Uma das principais vantagens das PPP é a remuneração variável conforme o desempenho, assegurando a prestação de um serviço adequado, por isso, importante a
incidência do QID sobre o valor da parcela variável da remuneração.
Ao contrário do entendimento exposto, o QID não incidirá sobre a totalidade da parcela B, mas apenas e tão somente sobre a parcela de remuneração rela va à
operação, estando excluídos os inves mentos de eventual desconto.

CONTRIBUIÇÃO 3
1 - Formulário de Contribuição : Proteção cambial
1.Contribuição Proteção Cambial;
Como o projeto é uma licitação internacional, sugere-se a adoção de mecanismo de proteção cambial, para dar maior segurança e conﬁabilidade às empresas
internacionais, garan ndo assim maior número de par cipantes no projeto.
2 - Formulário de Contribuição: Demanda
1.2 Contribuição Demanda
Minuto de Contrato- Clausula 27.3.3 E Anexo 16 do Minuta do Contrato –Estudo de Demanda
Na clausula “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: ”comtempla a alocação do risco de não realização de demanda prevista. No então, no Anexo XVI, capítulo 4, somente previu os anos 2020, 2026,
e 2036. Como a tabela a seguir ob do do anexo.

Para maior segurança jurídica do processo, sugere-se que seja divulgado a projeção de demanda durante os 30 anos de concessão, ou porcentagem de crescimento
esperado. Para que a clausula 27.3.3 possa ter a base referência mais concreta.
RESPOSTA 559 (AJ)
Será vencedor do Certame o Licitante que exigir a menor Contraprestação a ser paga pelo Poder Público. Todo e qualquer mecanismo de proteção cambial deve ser
adotado pelo Concessionária e incluído em sua modelagem ﬁnanceira.
A demanda ano a ano pode ser extraída do Anexo 10 – Estudo Econômico – Financeiro e da planilha do modelo econômico-ﬁnanceiro. Não obstante será acrescido ao
Anexo citado tabela completa com os valores ano a ano.

CONTRIBUIÇÃO 4
Formulário de Contribuição (4): Contribuição-VLT-Semob- garan a de demanda
Minuta de Contrato, cláusula 27.3.3
Na clausula 27.3.3.1 e 27.3.3.2. da Minuta do Contrato descreveu a alocação de risco nos hipótese de não realização de demanda conforme previsto, considerou os
cenários que a variação até 7,5%(para mais e para menos) e variação entre 7,5% a 12,5%(para mais e para menos). Pergunta-se, na hipótese de a variação superior a
12,5% (tanto posi vo quanto nega vo), como será a divisão de risco e repar ção de lucro?
RESPOSTA 560 (ES)
Nessa hipótese o riso é atribuído ao Poder Concedente e deverá ser efetuado o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato.

Nº: 1o
PROCESSO SEI-GDF: 00090-00010546/2020-03
OUV-DF - Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal Protocolo: Re-074968/2020 Abertura:14/04/2020 12:41:26

Assunto:Licitação Pública
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Localização Atual: SUINP - Subsecretaria de Infraestrutura e Planejamento - SEMOB Local do Fato:PMU Lt 3
Região Administra va: RA I Plano Piloto
Relato:
A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) do GDF publicou no dia 1º de abril de 2019, termo de autorização permi ndo a elaboração do estudo de viabilidade
para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT. Realizado no âmbito do Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse n 01/2019, o projeto aprovado pela
SEMOB foi apresentado por consórcio cons tuído pelas empresas BF Capital Assessoria em Operações Financeiras Ltda, Serveng-Civilsan S.A, Empresas Associadas de
Engenharia, Trans Sistemas de Transportes Ltda e Viação Piracicabana. O art. 30, inciso V da Cons tuição Federal determina que a organização e prestação dos
serviços públicos de interesse local, incluído o transporte cole vo, diretamente ou mediante regime de concessão ou permissão é competência dos Municípios. No
caso do Distrito Federal, a Lei Orgânica prevê, em seu art. 336: Art. 336. Compete ao Distrito Federal planejar, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre mediante licitação, os serviços de transporte cole vo, observada a legislação federal, cabendo à lei dispor sobre: I - o regime das
empresas e prestadores autônomos concessionários e permissionários de serviços de transporte cole vo, observada a legislação federal; II - os direitos dos usuários;
III - a polí ca tarifária, com a garan a de que o custo do serviço de transportes públicos cole vos deverá ser assumido por todos que usufruem do bene cio, mesmo
que de forma indireta, como o comércio, a indústria e o Poder Público; IV - a obrigação de manter serviço adequado.
Entretanto, foi possível iden ﬁcar diversos problemas que podem comprometer a ﬁel regularidade do projeto, o que inclusive por resultar em considerável prejuízo
ao aos cofres públicos.

CONTRIBUIÇÃO 1
a) operação De acordo com os estudos operacionais do projeto, o sistema deve funcionar como um carrossel, ou seja, seu gerenciamento busca manter o intervalo
homogêneo entre os veículos, conforme programado para a linha e o horário, contendo integração do sistema de ônibus, limite mínimo de headway e tarifa
integrada. A previsão inicial é de funcionamento do sistema entre 06:00 e 0:00, especiﬁcados horários de pico (maiores oferta e demanda do sistema) e de entrepico.
No mesmo documento consta informação inerente à remodelagem nas linhas existentes, operadas pelas concessionárias do STPC, conforme Concorrência n 01/2011,
de modo que a maior parte das linhas que tem i nerário entre as W3 Sul e Norte serão remodeladas, visando incrementar a realização da integração nos terminais da
Asa Sul e Asa Norte. No entanto, há diversas linhas com i nerário de ligação entre as cidades e o Plano Piloto, com i nerário nas avenidas W3 Norte e Sul, que
realizam turnos (viagens) desde às 04:40, considerando principalmente os locais mais distantes, como Sobradinho e Planal na, Brazlândia, Gama, Santa Maria, dentre
outros. Essa situação causa descon tuidade no serviço e problemas na regularidade, efe vidade e eﬁciência, tendo em vista a caracterização do serviço adequado,
nos termos da legislação e as diretrizes da polí ca nacional de mobilidade urbana. Logo, mostra-se indispensável que a operação do VLT se inicie antes das 06:00.
RESPOSTA 561 (ES)
As linhas circulares de ônibus propostas na W3 (ver Caderno 2 – Estudo de Demanda) deverão operar em horário expandido, atendendo à demanda entre 0:00h e
6:00h, com integração nas paradas.

CONTRIBUIÇÃO 2
b) valor do contrato: Conforme publicações no site da SEMOB e o projeto apresentado pelo consórcio, o valor total do contrato inicialmente previsto alcança mais de
R$ 9 bilhões, havendo inclusive a previsão 2,5 bilhões a tulo de aporte ﬁnanceiro do Governo do Distrito Federal, nos termos da lei n 11079. Observa-se, diante
disso, que o valor do contrato previsto pela SEMOB prevê o montante recursos envolvidos na PPP repassados pelo GDF (contraprestação), bem como inves mentos e
dispêndios operacionais a serem realizados pelo parceiro privado (obras e equipamentos), aporte a ser realizado pelo GDF, assim como as receitas previstas (tarifária
principalmente). De acordo com o valor do contrato, indica-se o montante do capital social mínimo da SPE a ser criada para execução do projeto (em geral 1% do valor
do 05/05/2020 OUV-DF Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal h ps://www.ouv.df.gov.br/#/exportarPDF/NzU4MzA0 2/3 contrato), assim como o valor das
garan as do parceiro privado a serem disponibilizadas durante a vigência contratual, nos termos da lei n 8.666/1993 (5 ou 10% do valor do contrato, conforme a sua
complexidade), obje vando assegurar maior proteção ao erário e ao parceiro público (como poder concedente). É importante lembrar, todavia, que as jurisprudências
dos Tribunais de Contas defendem que, no valor do contrato, devem ser consideradas as es ma vas de receitas previstas para o empreendimento (valor que o
concessionário vai receber durante a vigência do contrato), sob pena de, ao se u lizar como valor do contrato, todo o montante recebido pela concessionária e os
seus custos envolvidos para execução contratual, não assegurar a ampla par cipação de concorrentes, além dos princípios da moralidade, razoabilidade e
proporcionalidade, tendo em vista o valor inicial majorado do Capital Social da SPE e a garan a a ser apresentada.
RESPOSTA 562 (ES)
Apesar do valor do contrato ser expressivo, o instrumento convocatório garante a ampla par cipação dos interessados ao es pular a garan a da proposta no valor de
R$ 11.233.000,00 (onze milhões duzentos e trinta e três mil reais), correspondente a menos de 0,1% (zero vírgula um por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO.
Além disso, o valor da garan a de execução do contrato corresponde ao valor de 1% que somente será prestada proporcionalmente a cada fase, quando da expedição
da ordem de serviço correspondente.
O capital social da SPE será de 1% do valor do contrato, mas sua integralização se dará ao longo dos anos, conforme deﬁnido no contrato.
Portanto, as cláusulas do instrumento convocatório são bastante ﬂexivas e garantem ampla par cipação no certame.

CONTRIBUIÇÃO 3
c) Usuários beneﬁciados pela gratuidade e o registro na receita da concessionária A tarifa relacionada ao serviço diz respeito ao preço ou contraprestação que os
usuários (passageiros) pra cam em razão da u lização da infraestrutura disponibilizada pelo concessionário para disponibilização do serviço, conﬁgurando uma
contrapar da à prestação do serviço que integra a relação jurídica entre o usuário e o prestador do serviço. A ﬁxação da remuneração do concessionário, haja vista
sua existência como elemento componente do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato, e a regulamentação do preço de acesso do usuário à infraestrutura
disponibilizada pelo ente privado é efetuada pelo Poder Concedente. Com fundamento no art. 2 da Lei n 4.582/2011, o Distrito Federal realiza o pagamento dos
acessos realizadas pelos beneﬁciários da gratuidade às operadoras do Sistema de Transporte Público e à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal –
METRÔ/DF, mediante efe va comprovação do número de viagens realizadas pelo beneﬁciário. Já a Lei no 4.583/2011 assegura o bene cio da gratuidade nas linhas do
serviço de transporte público cole vo de passageiros estudantes do ensino superior, médio e fundamental, inclusive a alunos de cursos técnicos e proﬁssionalizantes,
da área urbana ou rural, inclusive quando operados por micro-ônibus, metrô e veículos leve sobre trilhos – VLT ou sobre pneus - BRT. Entretanto, ao se analisar a
modelagem ﬁnanceira proposta no projeto, bem como a minuta de contrato, observa-se que indevidamente se es mou a arrecadação de R$ 0,00 por passageiro
(equivalendo a 32% do total de usuários), ainda que a legislação do DF estabeleça o procedimento de pagamento dos usuários do PLE e PCD, mediante o pagamento
do valor da tarifa ao operador do serviço público de transporte, conforme o número de acessos realizados por passageiros beneﬁciários. Ressalta-se que a
modelagem ﬁnanceira indica desconto total sobre essa tarifa, embora o repasse seja feito por parte do Distrito Federal, tendo em vista os Programas de Trabalho de
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gratuidade do passe livre estudan l e do portador de necessidade especiais. Ressalta-se inclusive que, conforme cláusulas 13 e 14 da minuta, uma parcela da
contraprestação a ser paga ao concessionário diz respeito ao ressarcimento em razão de variação do percentual de passageiros beneﬁciados pela gratuidade (32%).
Essa situação pode trazer repasse indevido ao concessionário, em face das oscilações do número de viagens dos usuários gratuitos durante o período de vigência do
contrato, principalmente em meses de janeiro e junho.
RESPOSTA 563 (ES)
O volume de gratuidades adotado foi ob do de pesquisas realizadas no âmbito do estudo, incluindo o trecho da W3, onde os dados mostraram que havia entre
estudantes e outras gratuidades um total de 32% das viagens.
O contrato prevê que o risco de variação/ﬂutuação de gratuidades em relação ao nível de 32% será mi gado/compensado pela a PARCELA B1.2 da
CONTRAPRESTAÇÃO mediante o mecanismo previsto na Cláusula 14. Portanto, não haverá qualquer prejuízo ao erário em decorrência dessa previsão.
Observa-se que o modelo de remuneração tarifária ainda é objeto de discussão e poderá ser alterado previamente à licitação.

CONTRIBUIÇÃO 4
d) Incidência de tributos Ao se avaliar a modelagem econômico-ﬁnanceira constante dos estudos técnicos apresentados, caderno econômico-ﬁnanceiro e o Fluxo de
Caixa original, observa-se na Aba Gráﬁcos, a indicação das Receitas inerentes ao projeto, bem como o Aporte ﬁnanceiro proposto em face do Poder Concedente, além
da previsão de incidência dos tributos (PIS, COFINS, CSLL e ISS). Conforme Lei 11.079, não há incidência de CSLL, PIS e COFINS em face do valor do Aporte ﬁnanceiro
recebido pelo concessionário, para realização dos inves mentos e aquisição de equipamentos. De acordo com a legislação tributária local referente ao tema, nota-se
a isenção do ISS para empresas prestadoras do serviço de transporte público cole vo. Todavia, na referida aba Gráﬁcos e no caderno econômico-ﬁnanceiro, consta a
incidência de 2% a tulo de ISS para receitas tarifárias e recursos inerentes à contraprestação do Poder Concedente. Além disso, no Fluxo de Caixa, constam as
receitas e despesas inerentes ao projeto. Não se especiﬁca, todavia, a isenção inerente aos Aportes Financeiros, conforme Lei 11.079, com relação ao COFINS, PIS e
CSLL, além de prever a alíquota de 2% de ISS sob a receita tarifária da concessionária e da contraprestação recebida pela Concessionária na execução do projeto, o
que pode resultar em recursos ﬁnanceiros indevidamente repassados pelo Poder Concedente ao concessionário. Logo, observa-se a necessidade de que seja efetuada
uma avaliação do projeto, ou auditoria, visando veriﬁcação destes itens e demais erros existentes no projeto, que podem ensejar em recebimentos indevidos ou
mesmo repasses efetuados pelo Parceiro Público de forma irregular, com consequente prejuízo ao erário.
RESPOSTA 564 (ES)
De acordo com Lei Complementar Nº 937/ 2017, que altera a legislação do ISS do Distrito Federal e incorpora à legislação distrital rela va ao Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISS as alterações promovidas pela Lei Complementar federal nº 157, de 29 de dezembro de 2016, à Lei Complementar federal nº 116, de 31 de
julho de 2003, estabelece a alíquota mínima do ISS de 2% e passa a vigorar na forma do Anexo Único a esta Lei Complementar. No caso presente da concessão
patrocinada do Sistema Integrado VLT/W3., tem-se como fato gerador a prestação de serviços enquadrados nos seguintes itens do
Anexo Único:
16 - Serviços de transporte de natureza municipal.
16.01 - Serviços de transporte cole vo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros
Dessa forma, a alíquota estabelecida de ISS para o item 16.01 é no valor de 2%.
Em relação à previsão de incidência dos tributos PIS, COFINS e CSLL, segue abaixo menção sobre o assunto na própria Lei 11.079:
§ 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.(Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012)
§ 3º O valor do aporte de recursos realizado nos termos do § 2º poderá ser excluído da determinação: Incluído pela Lei nº 12.766, de 2012)
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
2012)

(Incluído pela Lei nº 12.766, de

II - da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
2012)

(Incluído pela Lei nº 12.766, de

§ 4º Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o art. 75 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, e até 31 de dezembro de 2014, 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, na proporção em que o custo para a realização de obras e aquisição de bens a que se refere o § 2º deste
ar go for realizado, inclusive mediante depreciação ou ex nção da concessão, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. (Redação dada pela
Lei nº 13.043, de 2014) Vigência
Diante ao exposto acima, conclui-se que não ocorre a isenção da tributação de PIS, COFINS e CSLL, porém apenas o pagamento diferido mediante depreciação dos
inves mentos realizados no escopo do contrato, conforme foi considerado no relatório econômico-ﬁnanceiro.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Audiência Pública, ocorrida em 14 de abril de 2020, apresenta contribuições recebidas unicamente por meio do aplica vo WhatsApp, conforme segue.

Nº: 1w
NOME DO INTERESSADO: Alan Meireles

CONTRIBUIÇÃO
No início, vi que a maioria das linhas de ônibus da Via W3 serão desa vadas, e que existem várias linhas do sistema Metropolitano (os veículos operadoradores do
Entorno do DF). Como seria a integração com esse sistema para a desa vação das linhas metropolitanas? No caso, acredito que seria interessante incluir nos estudos,
a integração dos sistemas e o uso das faixas exclusivas do BRT Sul, por exemplo, que já é u lizado para circulação por uma das empresas, mas não para embarque e
desembarque.
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RESPOSTA 565 (vídeo AP em 2:11:53) (ES)
Os sistemas de ônibus do DF e do Entorno serão integrados ao VLT no Terminal Asa Sul. O uso, pelo sistema do Entorno, das faixas exclusivas do BRT Sul é desejável.
Para tanto, é necessário que sejam estudadas pelo poder concedente daquele sistema, a ANTT.

Nº: 2w
NOME DO INTERESSADO: Anisio

CONTRIBUIÇÃO 1:
Estou vendo aqui na Audiência que se pede a re rada de todos os ônibus que trafegam hoje na W3; como será feito? Inclusive os ônibus que vierem, por exemplo, do
Gama, Santa Maria e outras regiões e passam na W3?
RESPOSTA 566 (vídeo AP em 1:29:30) (ES)
Serão re rados quase todos os ônibus. Remanescerão apenas veículos que fazem a ligação circular dentro do Plano Piloto. Os usuários com origem em Santa Maria e
Gama farão integração no Terminal Asa Sul do VLT, onde haverá integração do BRT Sul com o VLT e com o Metrô.

CONTRIBUIÇÃO 2:
Se o custo do BRT é mais barato, não seria viável implantá-lo nesse trajeto ao invés de gastar um custo elevado com o VLT e obras, além do custo por km da operação
ser inﬁnitamente mais elevado do que o do BRT?
RESPOSTA 567 (vídeo AP em 2:05:55) (ES)
A escolha do VLT ocorreu em função de sua capacidade de transporte (que também poderia ser a ngida pelo BRT), do uso de tração elétrica e pela sua capacidade de
revitalização urbana, comprovada em todo o mundo, para recuperar a via que já foi a mais importante da cidade e hoje encontra-se totalmente deteriorada.
O uso do VLT permi rá u lizar-se menos veículos de transporte público para atendimento a uma mesma demanda. Hoje passam na W3 mais de 200 linhas de ônibus.
A faixa exclusiva não mais dá vazão a todo esse volume.
O BRT poderia a ngir a capacidade de transporte do VLT, porém com uma grande circulação de veículos. Con nuaria um ônibus atrás do outro.
A maior capacidade unitária de um VLT (em média 3 vezes a de um BRT Ar culado) faz com que o número de veículos que trafeguem na via seja menor, reduzindo o
conﬂito dos veículos do transporte cole vo com a vida da cidade.

CONTRIBUIÇÃO 3:
Como ﬁca os contratos da licitação com as atuais operadoras do STPC/DF que operam hoje? Como irá ﬁcar a operação que hoje já fazem essa rota e u lizam a W3?
RESPOSTA 568 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
Caso o início da operação do VLT ocorra antes do término dos atuais contratos das operadoras de ônibus, serão seguidas as regras estabelecidas nestes contratos,
inclusive no que se refere a eventuais indenizações. No que se refere à operação das linhas que u lizam a W3, estas deverão ser seccionadas de acordo com o
apresentado no Caderno 2 – Estudo de Demanda.

Nº: 3w
NOME DO INTERESSADO: Bruno Ávila, Arquiteto

CONTRIBUIÇÃO 1
A terceira fase é a implantação de calçadas e ciclovias? Porque não antecipar para a primeira fase, já que tem menor custo e a demanda por esta circulação não
motorizada já existe. Entendo que no acesso imediato da estação, estaríamos em obras, mas em todo o restante, já poderíamos antecipar a fase de acessibilidade não
motorizada.
RESPOSTA 569 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
Conforme a regra contratual que foi estabelecida, se houver recursos ﬁnanceiros disponíveis, a Fase III poderá ser antecipada e ser iniciada concomitante à Fase I. O
ideal seria que as Fases I e III estejam concluídas simultaneamente.

CONTRIBUIÇÃO 2
Existe algum estudo comparando a viabilidade técnica e econômica do BRT e do VLT? É muito importante comparar os modais. O VLT do Rio de Janeiro foi um
verdadeiro fracasso de viabilidade econômica, com demanda muito abaixo do previsto nos estudos. Acredito que os estudos sempre superes mam a
intermodalidade, sem considerar o efeito que a mudança de modal tem em promover a migração para o carro, se o tempo de baldeação for maior que 5 minutos.
OBS após ouvir a resposta a uma pergunta semelhante à 1: A escolha BRT/VLT teria sido feita com base nos planos existentes. Vale ressaltar que o PDTU é muito
an go e defasado, com propostas baseadas em estudos ainda mais an gos, com pelo menos 10 anos da elaboração. Já o PDTT é um estudo de alta qualidade, mas
restrito a transporte sobre trilhos. Eles não incluíram comparação de modais, porque a contratação foi feita pelo metrô. É muito importante que o modal seja
escolhido com base em dados e evidências COMPARATIVAS e não par r do pressuposto que o VLT é o mais adequado.
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Este foi exatamente o mesmo erro feito por Cuiabá-MT.
RESPOSTA 570 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
A implantação do VLT na via W3 trará, como ganhos econômicos a revitalização da via W3, que já foi, até os anos 80, a principal Avenida de Brasília, hoje
encontrando-se totalmente deteriorada. Ou seja, há ganhos econômicos que extrapolam uma visão restrita ao sistema de transporte. Não obstante, o Caderno 10
apresenta o Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro do sistema VLT em Brasília, incluindo também uma avaliação do po “value for money”.
Do ponto de vista técnico, embora atenda ao quesito de capacidade, o BRT teria a desvantagem do uso compar lhado das faixas de tráfego com o transporte
individual, como acontece hoje com os ônibus.

Nº: 4w
NOME DO INTERESSADO: Carlos Bomtempo

CONTRIBUIÇÃO
No anuário esta s co de 2018 a UnB possuí mais de 53.000 frequentadores, entre alunos, professores e servidores. Minha pergunta é: não seria viável uma linha que
percorresse a UnB pelo menos em horários especíﬁcos.
Qual a perspec va do número de VLTs circulando simultaneamente. Qual a capacidade de passageiros em cada veículo. Com a chega do VLT será possível diminuir a
quan dade de ônibus circulante? Quantos % a menos?
RESPOSTA 571 (vídeo AP em 2:04:36) (ES)
Uma linha de VLT até a UnB é desejável e teria expressiva u lização por aquela comunidade. Apesar de não ter sido considerada no escopo do projeto atual, a
sugestão será considerada pela SEMOB, que poderá considerá-la e estudá-la nas revisões do PDTU e do PDTT. A capacidade de cada veículo VLT é de 450 passageiros
(calculado na base de 6 pass/m2) e haverá até 30 trens circulando simultaneamente. Serão re radas pra camente todas as linhas circulantes na W3, restando apenas
poucas linhas circulares.

Nº: 5w
NOME DO INTERESSADO: Carlos Cezar - 715 Sul

CONTRIBUIÇÃO 1
Na W3 Sul estão previstas 4 (quatro) estações, favor informar para quais entrequadras estão previstas essas estações.
RESPOSTA 572 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
Na W3 Sul são previstas 9 estações. Haverá uma estação em cada entrequadra 500, total de 7. E ainda estão projetadas mais duas estações no SRTVS e no SCS.

CONTRIBUIÇÃO 2
Vocês estão levando em consideração que algumas etapas do projeto estão prontas?
A exemplo, do viaduto na saída do aeroporto, chegada terminal Asa Sul e viaduto ﬁnal da Asa Sul.
RESPOSTA 573 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
O viaduto citado, já em operação, está previsto no projeto. Será aproveitado.

CONTRIBUIÇÃO 3
Outra pergunta:
As vias de passagem das quadras 500 para as 700 serão man das, inclusive com os mesmos sinais? Se sim, isso não atrapalharia a preVisão de passagem do VLT (4
minutos)?
Considerando que o VLT circulará do lado direito da via W3 Sul, ou seja, junto das calçadas das lojas comerciais das quadras 500.
Pergunto se serão instalados equipamentos de proteção às pessoas/pedestres que circulam nesta região (algo do po guarda-corpo).
RESPOSTA 574 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
A sinalização semafórica na via W3 será trocada por outra mais moderna, compa bilizada e operada em conjunto com o sistema VLT. A sinalização semafórica hoje
existente nas vias W4 e W5 será man da. Haverá sincronização dos semáforos e o VLT operará com prioridade nas interseções. O VLT operará pela faixa da esquerda e
não junto à calçada. Não haverá guarda corpos, como não existe hoje para separar o pedestre do ônibus.

Nº: 6w
NOME DO INTERESSADO: Conselho Comunitário da Asa Sul - CCAS
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Contribuição parcial do CCAS - Conselho Comunitário da Asa Sul para a Consulta Pública referente ao Transporte Integrado VLT/W3. Até antes do início da consulta
Pública esse texto poderá ser complementado/modiﬁcado:

CONTRIBUIÇÃO 1
A- O VLT deve ter 3 etapas:
1- Trecho Aeroporto - Estação do Metrô, no TAS (Terminal da Asa Sul);
2- Trecho TAS- W3 Sul - Rodoviária - W3 Norte - TAN (Terminal da Asa Norte);
3- Trecho TAS - L2 Sul - Rodoviária - L2 Norte - TAN;
RESPOSTA 575 (vídeo AP em 1:12:20) (EM)
O projeto do VLT ora em Consulta Pública limita-se ao transporte o Aeroporto até o TAN, passando pela via W3, com as 3 Fases apresentadas. Não está previsto, neste
projeto, o tráfego pela via L2.

CONTRIBUIÇÃO 2
B- Os ônibus devem ser re rados da W3 e da L2, tanto para garan r a viabilidade econômica do VLT quanto para melhorar a mobilidade do Plano Piloto em termos
ambientais e em termos de segurança dos pedestres. Os ônibus circulariam, no Plano Piloto, apenas nos eixos L e W, no trajeto TAS - Rodoviária - TAN;
RESPOSTA 576 (vídeo AP em 1:12:20) (EM)
No projeto está prevista a re rada quase integral dos ônibus da via W3. O Projeto não envolve a via L2. Foram man dos e revistos i nerários de duas linhas circulares
de ônibus na W3. Essas linhas fazem percurso da W3 e ainda da Rodoviária do Plano Piloto e L2. Detalhes dessas linhas são apresentados no Caderno 2 – Estudo de
Demanda (Item 5.2.1)

CONTRIBUIÇÃO 3
C- Os canteiros centrais da W3 e da L2 não devem ser removidos;
RESPOSTA 577 (vídeo AP em 1:12:20) (EM)
Os canteiros centrais da via W3 serão man dos, com um projeto de revitalização conforme consta do Caderno 5 – Estações e Terminais.

CONTRIBUIÇÃO 4
D- O VLT deve ser alimentado pelos trilhos e não por catenária (a alimentação pelos trilhos é mais econômica a médio prazo. não exigindo constantes manutenções
como a alimentação por catenária, além de ser mais condizente com o urbanismo de Brasília).
RESPOSTA 578 (vídeo AP em 1:12:20) (EM)
O terceiro trilho energizado, por questão de segurança, só pode ser u lizado em sistemas segregados (sem circulação de pedestres sobre a via), como é o caso do
metrô. Por outro lado, a Alimentação Pelo Solo (APS) é uma tecnologia que foi descartada por conta dos frequentes alagamentos que ocorrem na W3.
O sistema VLT do Distrito Federal teve seu sistema de alimentação concebida através de rede aérea. Foi escolhida essa tecnologia por ser a mais barata de implantar,
ter menor consumo de energia durante toda a vida ú l do projeto, ser de fácil manutenção e ser uma tecnologia de domínio de todos os fornecedores de sistemas
ferroviários leves do Brasil e exterior. Ou seja, a recomendação técnica e econômica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por rede aérea
(catenária).
Quanto aos aspectos urbanís cos tal sistema opera em cidades históricas e preservadas como Roma (ao lado do Coliseu), Istambul, Casablanca, Barcelona, Munique,
Cracóvia, sem agressão ao sí o histórico em que se insere.
O projeto já foi apresentado ao IPHAN, mas ainda não houve um posicionamento conclusivo daquele órgão em relação a esse ponto especíﬁco.

Nº: 7w
NOME DO INTERESSADO: Dênio Augusto

CONTRIBUIÇÃO
Por que a opção por estações fechadas (com controle prévio de acesso), diferentemente do que se vê em outros países que u lizam o VLT?
RESPOSTA 579 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
Foi proposto o fechamento da área da estação por uma questão de minimização da evasão tarifária. O sistema de arrecadação (bilhetagem) deve evoluir em
tecnologia, mas por enquanto exemplos em outras cidades, no Brasil e no mundo, mostram que o uso apenas do anulador de bilhetes leva a um número excessivo de
passageiros que não pagam. Esse risco teria que ser assumido pelo Poder Concedente e poderia gerar desequilíbrio econômico – ﬁnanceiro ao projeto.

Nº: 8w
NOME DO INTERESSADO: Edinailton Silva Rodrigues - Especialista em Regulação da ANTT
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CONTRIBUIÇÃO
Segundo a apresentação, o vencedor da licitação será quem ofertar o menor valor da contraproposta a ser paga pelo poder público. Pergunto: De que forma será feito
esse pagamento? Será em parcela única ou será diluído ao longo do contrato? Além disso, há alguma linha de crédito pré-aprovado para o parceiro privado, por
exemplo, no BRB para esse pagamento? Por ﬁm, de onde virá o dinheiro para a par cipação do poder público nesse empreendimento?
RESPOSTA 580 (vídeo AP em 1:38:52) (ES)
Os pagamentos dos valores de contraprestação serão procedidos mensalmente. O parceiro privado buscará o ﬁnanciamento de sua parte no projeto, havendo linhas
de crédito do Governo Federal para tanto. Os inves mentos a cargo do poder público (aportes) poderão ter os recursos correspondentes advindos de operação de
crédito junto a organismos nacionais ou internacionais. Para as contraprestações está sendo proposta a u lização do Fundo de Par cipação dos Estados – FPE.

Nº: 9w
NOME DO INTERESSADO: Erico

CONTRIBUIÇÃO
Gostaria de saber se já tem uma decisão de como vai ser feito a mobilidade do VLT, se por trilhos ou por rodas, porque a minha preocupação é quanto a questão do
barulho do deslocamento do mesmo.
RESPOSTA 581 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
O VLT terá trilhos e rodas. Rodas de aço.
Estudos da UnB de 2013 iden ﬁcaram a W3 como aquela com maior nível de ruído em Brasília.
No Caderno 7 – Modelo Operacional está estabelecido, para uma medição a 7,5 m do eixo da via e a uma altura de 1,2 m do topo do boleto do trilho, os seguintes
níveis de ruído:
62 dBA com veículo parado;
83 dBA com veículo circulando a velocidade de 60 km/h.

Nº: 10w
NOME DO INTERESSADO: Fabio Campanelli

CONTRIBUIÇÃO
Qual a es ma va de data para lançamento do edital deﬁni vo e prazo para preparação da oferta? Entendo que o prazo mínimo para a preparação de oferta
apropriada e compe va seria de 90 dias.
RESPOSTA 582 (vídeo AP em 2:09:51) (ES)
A SEMOB pretende lançar o edital o mais rápido possível, cumprindo todos os ritos administra vos e processuais. O lançamento do edital deverá ocorrer
imediatamente após a análise por parte dos órgãos de controle O prazo para apresentação da proposta seguirá os limites legais.

Nº: 11w
NOME DO INTERESSADO: Fábio de Carvalho Macedo

CONTRIBUIÇÃO 1
VLT à bateria, eliminando a catenária - todos os fabricantes possuem esta possibilidade e novas gerações de baterias estão sendo lançadas, com maior autonomia e
menor tempo de recarga. A eliminação da catenária além de embelezar a cidade pode ter um menor CAPEX e OPEX.
RESPOSTA 583 (vídeo AP em 1:34:04) (ES)
Foi analisada a alterna va de alimentação por baterias, que atende perfeitamente. Não foi adotada em função do maior custo de implantação, maior consumo de
energia e necessidade de toda uma logís ca (e custo correspondente) para descarte das baterias a cada 5 ou 10 anos, dependendo do fornecedor. Es ma-se que o
custo do sistema com baterias oneraria o projeto em cerca de R$ 240 milhões, apenas em sua Fase I.
O sistema VLT do Distrito Federal teve seu sistema de alimentação concebida através de rede aérea. Foi escolhida essa tecnologia por ser a mais barata de implantar,
ter menor consumo de energia durante toda a vida ú l do projeto, ser de fácil manutenção e ser uma tecnologia de domínio de todos os fornecedores de sistemas
ferroviários leves do Brasil e exterior. Ou seja, a recomendação técnica e econômica apresentada é pela u lização de sistema de alimentação elétrica por rede aérea
(catenária).
A questão de uma eventual agressão ao patrimônio histórico está sendo discu da com o IPHAN, a quem cabe a decisão. A SEMOB mostrou que tal sistema opera em
cidades históricas e preservadas como Roma (ao lado do Coliseu), Istambul, Casablanca, Barcelona, Munique, Cracóvia, sem agressão ao sí o histórico em que se
insere.
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CONTRIBUIÇÃO 2
U lização do Leito Gramado onde for possível para embelezar ainda mais a cidade e propiciar uma umidade mais adequada no entorno bem como contribuir com a
maior permeabilidade do solo. O Leito Gramado também reduz as ilhas de calor.
RESPOSTA 584 (vídeo AP em 1:34:02) (OU)
O estudo apresentado para implantação do VLT de Brasília foi detalhado a nível de anteprojeto viário e de arquitetura. A futura concessionária e o PODER
CONCEDENTE, durante o desenvolvimento do Projeto Execu vo, caso viável, poderão decidir pela colocação de gramíneas na região entre trilhos e nas entrevias.

CONTRIBUIÇÃO 3
Evitar viadutos e elevados pois causam um péssimo impacto visual - optar por túneis, mesmo que sejam mais caros e trabalhosos.
O Design mostrado agora na apresentação é bonito (sei que é apenas um exemplo) mas Brasília merece um design super moderno como existem diversos mundo
afora
RESPOSTA 585 (vídeo AP em 1:34:02) (ES)
Os viadutos propostos são metálicos, com estruturas semelhantes a uma passarela de pedestres (vide EPIA/Octogonal). São propostos onde as passagens inferiores
não são indicadas, ou seja, onde a cota da via do VLT está muito acima das vias, por exemplo: No TAS sobre o metrô, na EPGU, onde o desnível na Hípica está a cerca
de 5 m acima da EPGU, na EPAR/Balão do Aeroporto, onde já há uma trincheira e não é possível rebaixar.

CONTRIBUIÇÃO 4
Seria interessante medir a qualidade do ar em todo esse corredor, hoje com muitos ônibus e carros, principalmente nesses horários de pico e es mar o quanto o VLT,
ZERO EMISSÕES irá contribuir para a qualidade do ar.
RESPOSTA 586 (vídeo AP em 1:34:02) (ES)
De fato, operacional e ambientalmente, os sistemas eletriﬁcados, como o VLT, são mais eﬁcientes que aqueles com combus veis à óleo diesel. A redução da poluição
na via W3 e em Brasília como um todo é um dos obje vos do Projeto VLT. Tal redução ocorrerá também pela re rada da quase totalidade dos ônibus, como também
da redução do número de automóveis em circulação, em função da migração do usuário do transporte individual para o público. Sua medição poderá ser procedida
após a implantação do empreendimento.

Nº: 12w
NOME DO INTERESSADO: Fábio Labadeça - São Paulo

CONTRIBUIÇÃO
Em todo material apresentado as estações não são fechadas.
E foi comentado que exis rá o sistema de portas de plataformas.
Como sera a estação, exis ra o sistema de portas de plataformas?
Os bloqueios, ou popularmente conhecido como catracas, exis rão coberturas ou ﬁcarão ao céu aberto?
RESPOSTA 587 (vídeo AP em 2:07:09) (ES)
As estações serão fechadas, como pode ser veriﬁcado nos desenhos apresentados no estudo. São compostas por elementos de vidro com 1,10 m de altura e portas de
plataforma. Os bloqueios ﬁcarão ao ar livre.

Nº: 13w
NOME DO INTERESSADO: George da Guia - Arquiteto e urbanista

CONTRIBUIÇÃO 1
Pergunta 1: Como vcs farão com a carga de ônibus que hoje circulam pela W3? Vocês irão realocar para a W4 ou W5? é importante frisar que ao longo da W5 temos
muita demanda dados os usos ali existentes
RESPOSTA 588 (vídeo AP em 1:46:03) (ES)
Os ônibus que hoje operam na W3 terão seus passageiros transferidos para o VLT. Somente serão man dos e revistos i nerários de linhas circulares de ônibus na W3.
Essas linhas fazem percurso da W3 e ainda da Rodoviária do Plano Piloto e L2. Detalhes dessas linhas são apresentados no Caderno 2 – Estudo de Demanda (Item
5.2.1).

CONTRIBUIÇÃO 2
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Pergunta 2: A proposta já foi analisada pelo IPHAN
RESPOSTA 589 (vídeo AP em 1:46:03) (ES)
Houve uma discussão preliminar com o IPHAN, mas ainda não há um posicionamento deﬁni vo do órgão em relação ao projeto. As trata vas prosseguirão de forma a
se ter um posicionamento conclusivo antes da licitação do empreendimento.

CONTRIBUIÇÃO 3
Pergunta 3: Há a proposta de aumento do potencial constru vo e mudança de usos em um dos lados na W3?
RESPOSTA 590 (vídeo AP em 1:46:03) (ES)
Não foi estudado eventual aumento do potencial constru vo ao longo da Avenida W3.

CONTRIBUIÇÃO 4
Como a proposta é mo vada pela revitalizacao da W3 a par r da implantação de infraestrutura de transporte do po VLT indago: porque a modelagem não incorpora
a possibilidade de um pequeno mas signiﬁca vo adensamento constru vo ao longo da W3 Sul, alteração de usos etc? O mesmo vale para os usos ao longo da W4 e
W5.
RESPOSTA 591 (vídeo AP em 2:00:55) (OU)
A possibilidade de adensamento ao longo da W3 e vias paralelas não fez parte do escopo do estudo do VLT. Esta proposta poderá ser estudada no âmbito de outras
ações do Governo do Distrito Federal.

Nº: 14w
NOME DO INTERESSADO: Hugo Leonardo- SINDMETRO

CONTRIBUIÇÃO – Original em Áudio
Como será feita a construção, vai ter dinheiro público envolvido, o governo vai ﬁnanciar a construção?
Vai ser o mesmo modelo implantado no VLT do Rio de Janeiro, em que o estado bancou todo o modelo e hoje o estado não está tendo condições de assumir, gerando
mensalmente prejuízo ao estado de cerca de 5 milhões de reais? Qual seria a estratégia que o estudo oferta para um caso similar aqui no VLT de Brasilia.
RESPOSTA 592 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
O VLT de Brasília trata-se de parceria público-privada que conta com recursos públicos e privados para sua implementação. No caso do VLT do Rio de Janeiro um dos
problemas constatados é que a demanda efe va ﬁcou muito aquém da demanda prevista. No caso de Brasília esse risco é compar lhado com o privado.

Nº: 15w
NOME DO INTERESSADO: José Américo Santos, membro do Conselho Comunitário da Asa Sul e morador das quadras 700 Sul.

CONTRIBUIÇÃO
Senhores, é imprescindível a re rada de TODOS os ônibus da avenida.
SE o projeto também preza a qualidade de vida dos moradores e dos transeuntes esse requisito tem que ser considerado como de grande importância.
Esses veículos (ônibus) de grande porte causam uma série de transtornos, dentre eles a poluição química, a poluição sonora, além dos choques mecânicos na
pavimentação asfál ca que produzem vibrações no solo que se propagam até as ediﬁcações provocando trincas em vários imóveis, além da sensação desagradável
dessas movimentações gerando uma sensação de insegurança para os moradores, notadamente nas unidades residenciais lindeiras à avenida W-3 Sul.
Outro fator importante a ser deﬁnido com a implantação do VLT é a redução da velocidade na avenida para, no máximo, 50km/h, considerando as caracterís cas
locais: proximidade de residências, grande número de pedestres/transeuntes em deslocamentos de travessia da avenida. Há que se considerar que as vias próximas
(W-2 e W-4) já estabelecem velocidades máximas para deslocamento de veículos em 50km/h.
RESPOSTA 593 (vídeo AP em 2:02:15) (EM)
Serão re rados quase todos os ônibus da via W3. Os poucos ônibus remanescentes foram man dos para evitar transbordo em viagem de curta distância.
Permanecerão apenas as linhas circulares.
Quanto à redução da velocidade máxima permi da na via, caberá aos órgãos de trânsito realizar essa regulação.

Nº: 16w
NOME DO INTERESSADO: José Orbino - São Paulo
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CONTRIBUIÇÃO
De acordo com a prá ca das principais operadoras de Sistemas Metro Ferroviarios mundiais, o Sistema VLT deveria ser concebido, projetado, validado, fabricado,
construído, instalado e testado, para entrar em operação, segundo o estado da arte mundial que hoje são as Normas CENELEC EN50126, 50128 e 50129, que possuem
equivalentes normas IEC em publicação pela ABNT no Brasil. Tais normas propõem a par cipação de um ISA - Independent Safety Assessor (Avaliador da Segurança
Independente), desde as fases mais inicias de um Sistema Metro Ferroviario, para veriﬁcar de forma isenta o cumprimento de a vidades de cada fase, com o obje vo
de que o Sistema seja sobretudo seguro.
Perguntamos:
Será prevista a contratação de um ISA acreditado de acordo com as Normas ISO 17020 (para inspeção) e ISO 17065 (para cer ﬁcação) para cer ﬁcar a segurança dos
subsistemas e do Sistema Global VLT?
RESPOSTA 594 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
As normas apresentadas na pergunta (CENELEC EN50126, 50128 e 50129) foram referenciadas nas especiﬁcações técnicas apresentadas no Caderno 9. Quando do
fornecimento tais normas deverão ser atendidas.
As contratações citadas não foram propostas como obrigatórias. Importante ressaltar que a condução do veículo será por marcha-a-vista. O condutor do VLT será o
responsável pela movimentação e comando do material rodante, independente dos níveis de segurança tecnológica que estão disponíveis no tráfego do
equipamento.

Nº: 17w
NOME DO INTERESSADO: Júnior - Minas Gerais

CONTRIBUIÇÃO - Original em Áudio (1)
Bom dia prezados da SEMOB,
Junior daqui de Minas Gerais. Estou acompanhado a apresentação, parabenizo a todos da SEMOB pela apresentação dessa audiência deste novo meio de transporte.
Eu tenho algumas dúvidas.

CONTRIBUIÇÃO 1
Com relação à demanda que foi apresentada, que 7% u lizariam o VLT e que 67% u lizariam com integração: ônibus-VLT, metrô-VLT, bicicleta-VLT e tal, e se essa
integração sica e tarifária, se existe algum estudo paralelo à construção do VLT que já está sendo realizado? E pelo que entendi do projeto, acredito eu que a maior
demanda estará concentrada nas pessoas que estão indo ou vindo do aeroporto, imagino eu, e se, como eu disse, se haverá essa integração? Por exemplo: peguei o
VLT no aeroporto de Brasília e ele vai me deixar no ponto que eu desejo ir ou no ponto ﬁnal, enﬁm. Se vai ter linhas ali que vão integrar, se tem metrô que vai haver
essa integração sica e tarifaria, se isso já está contemplado no projeto?
RESPOSTA 595 (vídeo AP em 1:49:18) (ES)
Existem dois instrumentos de planejamento de transporte a longo prazo no Distrito Federal, que são o PDTU – Plano Diretor de Transporte Urbano e o PDTT – Plano
Diretor de Transportes sobre Trilhos. Ambos contêm muitos dados de demanda e diversas simulações de cenários. Para o estudo do VLT esses dados foram
atualizados e aplicados no projeto especíﬁco. No caso, a maior demanda não é com origem ou des no no aeroporto, tanto é que o trecho correspondente será
implantado em uma segunda fase. Porém, o futuro usuário do VLT com origem no aeroporto poderá fazer integração no Terminal da Asa Sul, com os sistemas de
ônibus, BRT e metrô.

CONTRIBUIÇÃO 2
Uma outra dúvida: se vocês da SEMOB chegaram a fazer um estudo levando em consideração à demanda, o custo de implantação, que a gente sabe que o VLT é um
sistema de transporte mais elevado do que por exemplo o BRT? Se vocês ﬁzeram esse mesmo estudo u lizando o BRT que tem um custo menor, que talvez não seria
um modal mais viável, levando em conta a situação econômica dos municípios e estados até do Governo Federal durante essa crise do Coronavírus, com a diminuição
da arrecadação?
RESPOSTA 596 (vídeo AP em 1:49:18) (ES)
A escolha do VLT ocorreu em função de sua capacidade de transporte (que também poderia ser a ngida pelo BRT), do uso de tração elétrica e pela sua capacidade de
revitalização urbana, comprovada em todo o mundo, para recuperar a via que já foi a mais importante da cidade e hoje encontra-se totalmente deteriorada.
O uso do VLT permi rá u lizar-se menos veículos de transporte público para atendimento a uma mesma demanda. Hoje passam na W3 mais de 200 linhas de ônibus.
A faixa exclusiva não mais dá vazão a todo esse volume.

CONTRIBUIÇÃO 3
Outra dúvida é se a população que vai u lizar o VLT vai ter condições econômicas para u lizá-lo? Que a gente sabe que os custos são mais elevados, a tarifa. Se vocês
trabalham com a possibilidade de ter subsídio, se vocês trabalham com uma gestão - não sei como é aí em Brasília/DF, na região metropolitana de vocês -, se vocês
trabalham dentro de uma proposta de gestão integrada do sistema de transporte, se vocês trabalham ou discutem a questão de um bilhete único metropolitano,
como já existe em São Paulo e Rio de Janeiro?
Na região metropolitana de Belo Horizonte eu tenho par cipado de discursões do governo de estado, nesse sen do. É um ponto que a gente tem discu do muito, na
construção dessa governança. Obviamente não é simples, mas acredito que pode ser um ponto posi vo para vocês.
RESPOSTA 597 (vídeo AP em 1:49:18) (ES)
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O sistema de transporte urbano cole vo de Brasília conta com a integração sica e tarifária e bilhete único, além de gratuidades deﬁnidas por instrumento legal. A
proposta é que o VLT seja integrado a esse sistema e mantenha as mesmas regras de gratuidades.
CONTRIBUIÇÃO - Original em Áudio (2)

CONTRIBUIÇÃO 4
Outra dúvida. O que diferencia a proposta do VLT daí de Brasília para o projeto VLT de Cuiabá. Que a gente sabe que foi feito a implantação da ideia desse VLT sem
muito estudo, que acabou que se tornou inviável? Outros estudos que foram realizados em Cuiabá mostraram que seria muito elevado, e não teria demanda
suﬁciente. Se haverá demanda suﬁciente para o sistema se manter, ou se é necessário que haja subsidio e quanto que seria esse subsidio. Se o sistema consegue se
auto-sustentar ou se vai precisar de subsídio. E se nessa avaliação, talvez, tem que avaliar se o VLT talvez seja a melhor opção?
Como eu disse no áudio anterior, se vocês chegaram a testar outro modal como o próprio BRT. E nessa integração intermodal, se vocês estudam nos próximo ao
i nerário, ao eixo do VLT a construção de paraciclo, para as pessoas deixarem suas bicicletas e poderem u lizar o VLT, e se haverá espaço dentro do VLT para as
pessoas u lizarem, por exemplo, bicicletas, como que vocês estão pensando esse processo?
RESPOSTA 598 (vídeo AP em 1:55:10) (ES)
O Plano Diretor de Transporte Urbano – PDTU do Distrito Federal, que é um instrumento oﬁcial de planejamento deﬁniu a opção por VLT no trajeto Aeroporto JK –
TAS – TAN. A viabilidade encontra-se demonstrada nos estudos, sendo que, como pra camente quase a totalidade de sistemas de transporte sobre trilhos no mundo,
haverá subsídio do poder público, neste caso na forma de contraprestação. Os paraciclos estão previstos.
CONTRIBUIÇÃO - Original em Áudio (3)

CONTRIBUIÇÃO 5
Uma outra dúvida é qual que é a extensão do projeto do VLT, a quan dade de paradas? Pelo que eu entendi, essas paradas serão próximas às estações de ônibus, eu
imagino, ou de metrô, não sei se é exatamente isso. O Tamanho desse eixo, do VLT, a quilometragem? E se vai ser um sistema de transporte que vai se integrar aos
demais sistemas de transporte, como ônibus, estações de ônibus, linhas de ônibus, estação de metrô, bilhete de integração intermodal por bicicletas, até mesmo para
pa netes se houver. Se vocês estão pensando nesse sen do também? Desde já agradeço, parabenizo a todos da SEMOB pela apresentação da audiência pública, pelo
envio do material da apresentação, e depois eu quero, se possível, mais informações do projeto. Desde já agradeço, bom dia a todos!
RESPOSTA 599 (vídeo AP em 1:58:33) (ES)
A extensão total do projeto é de 22 km e haverá 28 estações. Em duas delas (TAS e TAN) haverá integração com os demais modos de transporte. As demais estações
da W3 estarão próximas às paradas das linhas de ônibus circulares que serão man das. Haverá os locais próprios para que as bicicletas e pa netes sejam deixadas,
mas não haverá cobrança relacionada a isso.

Nº: 18w
NOME DO INTERESSADO: Kalil – Santa Maria

CONTRIBUIÇÃO
Olá, boa noite! Gostaria de dar uma opinião sobre o vlt na avenida w3.
Dei uma olhada rápida nos planos e notei que possivelmente haverá uma integração ao BRT.
Essa integração seria feita com um futuro terminal perto do balão do aeroporto, correto? Mas, porque fazer um terminal novo se podem u lizar o terminal
Floricultura (Park way) do BRT. Hoje, o mesmo é majoritariamente u lizado nos horários de contra-pico para as linhas W3 Sul/Norte e SIG. Possivelmente com a
re rada das linhas W3, este grande terminal ﬁcaria pra camente vazio em todo os horários, já que as pessoas não u lizariam ele, mas sim o novo, perdendo o sen do
de sua existência.
RESPOSTA 600 (vídeo AP em 1:09:17) (ES)
Haverá integração do VLT com o BRT Sul no Terminal Asa Sul. Haverá naquele ponto também integração com o metrô e com o BRT Oeste. O terminal Parkway poderá
servir a integração com ônibus que atendem ao vetor Sudoeste – Riacho Fundo, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante.

Nº: 19w
NOME DO INTERESSADO: Maurício Moreira

CONTRIBUIÇÃO
Qual o custo de operação do transporte público da forma como está hoje (convencional), por BRT e por VLT? E o custo das obras de cada modal?
Esse projeto diminuirá a operação das operadoras atuais. O custo das indenizações está prevista no projeto do VLT?
RESPOSTA 601 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
Os custos de implantação do VLT, bem como seus custos operacionais são apresentados no Caderno 10 – Avaliação Econômico-Financeira. Eventuais indenizações às
operadoras de ônibus ocorrerão de acordo com o previsto nos respec vos contratos. Não fazem parte do escopo do projeto do VLT.
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Nº: 20w
NOME DO INTERESSADO: Rafael, Professor da Secretaria de Educação

CONTRIBUIÇÃO
Bom dia. Gostaria de saber como ﬁca a W3 durante as obras?... para dinamizar a W3, não seria possível o BRT operar como o VLT, (integrado ao TAS e TAN) para evitar
o excesso de linhas e conges onamentos durante as obras?
Também gostaria de saber se a etapa 3, das ciclovias e urbanização de calçadas, não poderia ser adiantada? A circulação do pedestre e ciclista pode ﬁcar bastante
comprome da durante as obras. Acredito que a etapa 3 é até mais importante que a etapa 2.
RESPOSTA 602 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
A execução das obras será objeto de um plano de ataque a ser elaborado pela Concessionária vencedora da licitação e aprovado pela SEMOB. Deverá haver um
planejamento para minimizar os transtornos durante a fase de obra. Conforme a regra contratual que foi estabelecida, se houver recursos ﬁnanceiros disponíveis, a
Fase III poderá ser antecipada. O ideal seria que as Fases I e III estejam concluídas simultaneamente.

Nº: 21w
NOME DO INTERESSADO: Rezier Possidente

CONTRIBUIÇÃO
Bom dia, em relação à Sinalização tenho algumas dúvidas: 1) qual seria po de condução (manual ou automá ca); 2) grau de automação (com ou sem ATP)? 3)
headway?
RESPOSTA 603 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
A operação do VLT será em marcha a vista. O Sistema de Sinalização e Controle deverá proporcionar um nível de automação compa vel com esse po de circulação.
O headway previsto é de 4 minutos nos horários de pico.

Nº: 22w
NOME DO INTERESSADO: Rogério Antônio da Silva

CONTRIBUIÇÃO
Caderno 1 item 6.2.2: “uso da faixa da esquerda para a implantação das linhas férreas do VLT nos dois sen dos, preservando o canteiro central”.
Discordamos desta alterna va. O VLT deveria ser implantado no canteiro central da W3. Seria mais funcional, mais rápido e mais barato, mais seguro e não atrapalha
o trânsito dos carros.
• Mais funcional porque as pessoas vão preferir caminhar em outro local, por ser mais seguro e agradável, por exemplo nos passeios na W2, na W4 e principalmente
nas calcadas da própria W3. As paradas atrapalham a caminhada e ninguém vai querer caminhar no meio dos trens. Melhor que este espaço ﬁque nas laterais, como
pista para carros, ciclovia ou calçadas.
• Mais seguro, porque as pessoas não ﬁcariam ou caminhando na faixa entre os trens, evitando acidentes, atropelamento.
• Mais rápido, porque toda a construção seria feita sem interferir signiﬁca vamente no trânsito pela W3.
• Mais barato, porque facilita a construção e o prazo de entrega.
• Além disso não compromete o trânsito dos veículos, que será seriamente comprome do pela redução de uma pista, pela manutenção de ônibus e re rada dos
retornos.
• As árvores no canteiro central são velhas, causam muito problemas e podem atrapalhar a catenária dos trens. Este espaço, mais estreito, poderia ser gramado, daria
uma beleza muito grande e ajudaria na drenagem da W3.
• A tal ‘rambla’ só vai gastar dinheiro e não vai servir para nada.
RESPOSTA 604 (vídeo AP em 1:24:46) (EM)
Os estudos desenvolvidos mostraram que a alterna va de u lização da faixa da esquerda para o tráfego do VLT é a alterna va mais operacionalmente mais adequada,
mais barata, havendo a vantagem de preservação da maior parte das árvores. A implantação no canteiro central seria mais demorado, mais caro e com maior impacto
ambiental. O conceito de rambla está integrado a todo o projeto de revitalização da via W3 e ao projeto do VLT, será muito importante para a recuperação daquela
Avenida.
A concepção adotada defende o uso priorizado e o mizado do transporte cole vo; a modernização e embelezamento da cidade e a revitalização comercial, social e
urbanís ca da Avenida W3. A preservação do canteiro central por resultar na não necessidade de supressão vegetal (árvores existentes) e foi considerado um ponto
favorável nas discussões já realizadas com IBRAM e IPHAN.

Nº: 23w
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NOME DO INTERESSADO: Sem Identificação

CONTRIBUIÇÃO
Sobre o vlt
Vai ocupar uma pista Ou o canteiro central?
E o canteiro central da avenida seria re rado? Junto com as árvores, estacionamentos e retornos?
Cadê o metrô na asa norte?
RESPOSTA 605 (vídeo AP em 1:05:55) (ES)
O VLT trafegará pela faixa de rolamento da esquerda, con gua ao canteiro, que não será suprimido. Os retornos e os estacionamentos no canteiro central serão
suprimidos. As conversões de sen do de tráfego serão realizadas através das entrequadras.
A expansão do metrô para Asa Norte consta das ações da SEMOB referentes ao planejamento dos sistemas de transporte, mas não faz parte do escopo deste projeto.
Sua viabilização depende da disponibilidade de recursos ﬁnanceiros.

Nº: 24w
NOME DO INTERESSADO: Sergio Lombardi - Consultor

CONTRIBUIÇÃO
Há alguma desapropriação? Se sim, de quem será a responsabilidade?
Quando digo desapropriação é sobre comércio existentes
Esclarecer e calcular que o VLT tem custo por passageiro menor do que o BRT
RESPOSTA 606 (vídeo AP em 2:11:42) (ES)
Não haverá desapropriações no projeto. O custo por passageiro do VLT é apresentado no Caderno 10 – Estudo Econômico - Financeiro.

Nº: 25w
NOME DO INTERESSADO: Sylvio Roberto Pereira Barbosa

CONTRIBUIÇÃO
Faseamento da obra VLT
1ª fase seria a construção e operação do trecho aeroporto- estação Asa Sul do metro e terminal de ônibus associado – teria um impacto sobre a acessibilidade ao
aeroporto conectando-o a baixo custo à rede metroviária e rodoviária urbana
Como complemento a esta etapa sugiro um pequeno inves mento na integração metrô-transporte rodoviário interestadual na estação shopping do metrô, pois parte
da ligação para pedestre é descoberta e não tem policiamento. Com este diminuto inves mento o VLT aumenta seu impacto na integração estendendo-o ao
transporte interestadual.
A construção e operação do trecho aeroporto-estação asa Sul do metrô no curto prazo teria um efeito imediato na extensão dos custos acessíveis do transporte aéreo
(Quando se faz reservas com antecedência) a toda a rede integrada (metrô, ônibus urbanos e ônibus interestaaduais), o que beneﬁcia amplas faixas de população
Outro bene cio é o efeito demonstração para o sistema do VLT como um todo, viabilizando na opinião pública a implantação da totalidade do projeto
Outra sugestão no faseamento, seria numa fase 2, o trecho estação Asa Sul - setor hoteleiro Sul
Finalmente setor hoteleiro Sul- ﬁnal da asa Norte
Tudo isso para evitar um grande canteiro de obras que se arrasta durante anos causando transtornos e sem bene cios
Melhor entregar resultados imediatos e ir operando trechos sucessivos e ganhando adesão e es mulos da opinião pública que mobiliza o poder legisla vo aprovando
orçamentos anuais
O componente privado também vai faturando aos poucos dando retorno aos inves mentos escalonados
Na fase 2 o impacto seria sobre a revitalização da w3 Sul e conexão direta do aeroporto Internacional a uma parte do nosso parque hoteleiro
Fase 3 impacto sobre a parte restante do nosso parque hoteleiro e acessibilidade à w3 Norte
RESPOSTA 607 (vídeo AP em 1:18:19) (EM)
O trecho até o Aeroporto representa 15% da demanda total, além dessa parcela de usuários ter como predominância os des nos na W3. Ou seja, a ligação com o
Aeroporto depende da implantação prévia do VLT na W3 e da integração com BRT Sul e EPGU, segunda análise procedida em cima da matriz de Origem Des no do
PDTU.
A demanda de viagens interestaduais, e ainda mais entre os modos aeroviário e rodoviário, é pequena se comparada à demanda de viagens urbanas. A região do
SMAS já é atendida pelo metrô e será também servida pelo BRT Sul, em rede integrada ao VLT.

Nº: 26w
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NOME DO INTERESSADO: Uirá Lourenço

CONTRIBUIÇÃO 1
As condições atuais para caminhar e pedalar na W3 - Norte e Sul - são péssimas, em razão das calçadas destruídas e invadidas por carros, ausência de rampas e de
ciclovia.
Quais são as medidas previstas para melhorar a acessibilidade e viabilizar que ciclistas usem a W3?
Além de abrigar as estações de VLT, o canteiro central passará por intervenções para propiciar a circulação de pedestres e ciclistas?
RESPOSTA 608 (vídeo AP em 1:31:05) (ES)
De acordo com a concepção apresentada no projeto, a ligação entre as quadras 600 e 900 será feita através da malha cicloviária que cruza a cidade no sen do
longitudinal e transversal. Esta malha seguirá o Plano de Estrutura Cicloviária existente para o Distrito Federal, mas terá uma complementação de 21 km das ciclovias
projetadas e não construídas e mais 70 km de novas ciclovias, de maneira a complementar o sistema como um todo. O obje vo é fortalecer e possibilitar a ligação da
estrutura cicloviária com as estações de metrô e de VLT.
Além disso serão implementados 214 racks de pa netes e bicicletas, calculados em distancias apropriadas seguindo normas internacionais (cerca de 300 metros) para
possibilitar melhor o compar lhamento e a mobilidade a va.
Com relação aos deslocamentos de pedestres, o projeto prevê a revitalização do sistema de calçadas e a adequação das passagens sob o eixão a melhores condições
de segurança e acessibilidade. Haverá também a rambla no canteiro central, espaço este projetado com o obje vo de incen var caminhadas.

CONTRIBUIÇÃO 2
A proposta do VLT menciona a “avaliação da re rada de todos os ônibus que hoje trafegam na via W3”. Durante a apresentação na audiência se falou na manutenção
de quan dade mínima de ônibus, apenas linhas circulares.
Gostaria de fazer uma proposta, considerando a diﬁculdade de locomoção sem carro no sen do leste-oeste (falta de linhas de ônibus e precariedade da infraestrutura
para pedestres e ciclistas). Proponho que, além do VLT, circulem ônibus que façam a ligação transversal (sen do W3-L2) para melhorar a mobilidade. Penso que
apenas linhas de ônibus circulares até os terminais nas pontas (TAS e TAN) não sa sfaçam a demanda, pois o trajeto é longo e demorado para quem precisa percorrer
o sen do leste-oeste no meio das quadras.
Seria algo nos moldes de algumas linhas de zebrinha (micro-ônibus) que operam nas Asas Sul e Norte.
RESPOSTA 609 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
De fato, a ligação Leste-Oeste é um problema em Brasília. Os estudos realizados comprovaram isso. O modelo urbanís co gerou um hábito que para viagens de 200
metros, o brasiliense u lize o automóvel (por exemplo, para se locomover de uma quadra 200 para uma quadra 100). Usa o automóvel porque as ligações para
pedestres são ruins e inseguras. Na concepção do projeto do VLT há a proposta de es mular o uso da mobilidade a va, com a criação de calçadas e ciclovias e
adequação das passagens sob as vias a melhores condições de acessibilidade e segurança. O uso de sistema de ônibus circular entre W3-L2 também está previsto.

CONTRIBUIÇÃO 3
Falou-se na apresentação que as estações do VLT devem ser instaladas próximas a áreas com estacionamento. De que forma esse modelo se associa à proposta de
estacionamento rota vo pago (‘zona azul’’)?
Considerando a possibilidade de recursos advindos com a cobrança e a maior eﬁciência no uso do espaço urbano (rota vidade), é bem relevante considerar a
implantação do estacionamento rota vo pago, em par cular nas vagas ao longo da W3 Norte e Sul.
RESPOSTA 610 (vídeo AP em 2:08:01) (ES)
Os bolsões de estacionamentos das entrequadras 500 fazem parte de outro processo de PPPs (Zona Verde - Chamamento para Manifestação de Interesse SEMOB Nº
02/2019). A aplicação da receita será deﬁnida nessa Concessão.
Com o projeto da Zona Verde, os estacionamentos públicos serão cobrados. O modelo de cobrança e a des nação dos recursos está sendo estudado pela SEMOB e foi
objeto de outro processo de consulta e Audiência Públicas.

Nº: 27w
NOME DO INTERESSADO: Wesley Ferro - Instituto MDT

CONTRIBUIÇÃO
Com a implantação do VLT teremos um modal de alta capacidade passando a operar na W-3. Isso pressupõe que todas as linhas que hoje circulam por lá deixariam de
operar e passariam a fazer a integração com o VLT, correto? E o BRT Sul, que ainda espera a conclusão de duas etapas (Trecho entre a Estação Floricultura e a Estação
Shopping do Metrô e o trecho entre esta estação do Metrô e o Terminal Asa Sul), também seria concluído para promover a integração entre todos os modais? Essa
integração aconteceria mesmo no Terminal Asa Sul?
Frustração: minha pergunta não foi nem apresentada e, por outro lado, abriu-se espaço para uma mesma pessoa, de fora do DF, fazer 3 longas perguntas através de
áudio.
RESPOSTA 611 (não foi respondida durante a AP porque foi excedido o tempo previsto de duração da sessão) (ES)
As linhas de ônibus, em quase sua totalidade, serão re radas de circulação da via W3. Remanescerão apenas linhas circulares de curta extensão. As ações visando à
conclusão do BRT Sul encontram-se em curso. A integração BRT Sul e VLT deverá ocorrer no Terminal Asa Sul. A SEMOB pede desculpas se sua pergunta não pode ser
respondida durante o evento, em função de ter sido excedido o tempo previsto para a sessão.
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CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

Entende-se que o processo de par cipação social em questão atendeu os obje vos de esclarecer aos interessados dúvidas relacionadas aos documento que foram
objeto de discussão e diversos aspectos envolvidas na execução do empreendimento, bem como contribui parao aprimoramento do projeto.
O quadro abaixo resume as decisões tomadas para a sequência da estruturação do empreendimento em relação às contribuições recebidas, segundo a classiﬁcação
detalhada no item 2:
Decisão
(código)

Número de Contribuições

% em relação ao total (611)

Alteração nos
documentos *

ES - Esclarecimento relacionados a
dúvidas ou sugestões dos interessados)

191

31%

NÃO

EM - Entendimento man do (sugestão
não acatada)

168

28%

NÃO

AJ - Ajustes (sugestão acatada ou acatada
parcialmente)

80

13%

SIM

VE - Vinculação das especiﬁcações
técnicas (ﬂexibilização dos anexos)

153

25%

SIM

OU - Outra (contribuição fora do escopo
ou a ser considerada em outras ações)

19

3%

NÃO

* Documentos disponibilizados para a Consulta e Audiências Públicas (estudos de viabilidade, minutas de edital, contrato e anexos correspondentes, planilha do
modelo econômico-ﬁnanceiro)
Observa-se que o empreendimento em estruturação ainda poderá ser aprimorado e ajustado previamente à licitação em decorrência dos seguintes procedimentos:
Análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF - após a aprovação deste Relatório, a nova versão ajustada dos estudos de viabilidade e das minutas
de edital, contrato e anexos será submetida ao controle e fiscalização de procedimentos de licitação, contratação e execução de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e
Concessões Comuns nos termos da Resolução TCDF Nº 290 de 14 de abril de 2016.
Análise da Controladoria-Geral do Distrito Federal - no termos do Informativo da Ação de Controle Nº 04/2020 - DIAPC/COATP/SUCI/CGDF, registrado no
processo SEI-GDF 00480.00001284/2020-30, da Nota Técnica que será produzida e de futuras auditorias que venham a ser realizada pelo órgão de controle.
Avaliação de aspectos ambientais e urbanísticos do projeto - embora a aprovação definitiva se dê com base nos projetos executivos que são desenvolvidos após a
contratação do empreendimento, a SEMOB já está discutindo preliminarmente esses aspectos com o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - IBRAM, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH e com o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Tais discussões estão registradas nos processos SEI-GDF 00090.00011124/2019-11, 00090.00009855/2020-22 e
00090.00010683/2020-30.
Aprimoramentos pela própria Comissão Técnica da SEMOB para estruturar o projeto final, nos termos do art. 26 do Decreto 39.613, de 3 de janeiro de 2019.
Como encaminhamento ﬁnal submete-se este Relatório à aprovação do senhor Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal nos termos do §
3º do art. 14 do Aviso de Consulta e Audiência Públicas publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal em 12 de março de 2020.
ANTONIO M. ESPÓSITO NETO
Assessor Especial
HENRIQUE OLIVEIRA MENDES
Chefe da Assessoria Especial de Parcerias
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MARIA ESPÓSITO NETO - Matr.0275146-1,
Assessor(a) Especial, em 28/10/2020, às 15:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE OLIVEIRA MENDES - Matr.0275262-X,
Chefe da Assessoria Especial de Parcerias, em 28/10/2020, às 15:20, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 49637744 código CRC= 7DAF3973.
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