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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, 21 de dezembro de 2020

Relatório SEI-GDF n.º 5/2020 - SEMOB/GAB/AESP

RELATÓRIO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS
SERVIÇOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL

OBJETO: CONCESSÃO PARA GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE METROVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, NA
MODALIDADE DE CONCESSÃO PATROCINADA.

DEZEMBRO / 2020

I- INTRODUÇÃO
A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB está conduzindo o processo de estruturação de projeto referente à concessão
para gestão, operação e manutenção dos serviços de transporte metroviário do distrito federal, na modalidade de concessão patrocinada.
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 03/2019, publicado no Diário
Oﬁcial do Distrito Federal - DODF em 03 de maio 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 25 de agosto de 2020, que abriu o prazo para contribuições por meio da Consulta
Pública a par r desta data até 25 de setembro de 2020 e previa a realização de Audiência Pública em 17 de setembro de 2020; e
Comunicado Relevante, publicado no DODF em 14 de setembro de 2020, que estendeu o prazo de contribuições por meio da Consulta Pública até 14 de
outubro de 2020 e disponibilizou Anexo contendo as diretrizes operacionais a serem observadas nos Serviços de Transporte Metroviário do Distrito
Federal.
Caberia à Assessoria Especial de Parcerias - AESP, conforme o art. 14 do Aviso de Consulta e Audiências Públicas, elaborar o presente Relatório. A
Subsecretaria de Parcerias e Concessões – SUPAR, porém, sucedeu e absorveu integralmente as atribuições da AESP, que, por sua vez, foi ex nta, ambos os
atos constantes do. Decreto nº 41.579, de 08 de dezembro DE 2020, publicado no DODF de 09 de dezembro de 2020. Diante do exposto, a SUPAR elaborou o
presente relatório, que está estruturado da seguinte forma:
I- INTRODUÇÃO
II- ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES
III- ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA
IV- CONSOLIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E RESPECTIVAS RESPOSTAS
V- CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS
O conteúdo correspondente aos incisos I e III do art. 14 do Aviso de Consulta e Audiências públicas constam do item IV, enquanto o conteúdo correspondente
ao inciso II consta do item III deste Relatório.
II- 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 consultametro@semob.df.gov.br
.
Recebidas no âmbito da Audiência Pública:
Por whatsapp, nos termos do §3º, Art. 7º do Aviso de Consulta e Audiência Públicas;
Presencialmente, de forma oral, no local da Audiência Pública ao longo do procedimento.
Com relação ao item IV deste Relatório , observa-se o seguinte:
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 iden ﬁcados pelo número da resposta correspondente constante do item IV.
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.
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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.

III- ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA
A Audiência Pública ocorreu de forma online no dia 17 de setembro de 2020, com início às 10 horas e teve duração aproximada de 4 horas e 14 minutos.
Para conduzir a sessão foram designados pelo Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal 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); Ricardo Antunes (Assessor Especial); Handerson Cabral
Ribeiro (Diretor Presidente da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF).
A sessão foi conduzida a par r do Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, localizado no Edi cio Sede do DER/DF,
SAM – Bloco C – Setor Complementares, 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
link h ps://www.youtube.com/watch?v=2RZmKe6s84Q
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O evento transcorreu da seguinte forma:
Abertura da sessão pelo Secretário Execu vo Luiz Felipe Cardoso de Carvalho
Apresentação do projeto efetuada pelo Assessor Especial Ricardo Antunes
Par cipação social, com a leitura das contribuições e respostas pelos integrantes da mesa
Encerramento da sessão pelo Secretário Execu vo Luiz Felipe Cardoso de Carvalho
A sessão transcorreu normalmente sem interrupções e ao todo foram recebidas 24 contribuições de um total de 7 par cipantes que se manifestaram
oralmente e mais 42 contribuições encaminhadas por 33 interessados via whatsapp.
Todas as contribuições não respondidas durante a Audiência Pública são respondidas no item IV do presente Relatório. Aquelas que foram respondidas
durante a Audiência Pública também constam do item IV do presente Relatório, contendo a resposta resumida.
IV- CONSOLIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E RESPECTIVAS RESPOSTAS
Ao longo da Audiência Pública, ocorrida no dia 17 de setembro de 2020, foram recebidas 33 contribuições por meio do aplica vo WhatsApp e 7 por meio de
manifestações orais, mediante inscrição no momento do evento. A seguir são apresentadas as contribuições e as respostas da SEMOB.
Pelo e-amil disponibilizado foram recebidos 34 mensagens, somando um total de xx contribuições.
1. CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS PELO APLICATIVO WHATSAPP
Nº: 1.1
NOME: Abel
CONTRIBUIÇÃO:
Bom dia
Essa sessão ﬁcará disponível no YouTube?
Após a ﬁnalização?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Sim. A gravação da Audiência Pública está disponível na página da SEMOB no Youtube, no endereço eletrônico
h ps://www.youtube.com/watch?v=2RZmKe6s84Q.
Nº: 1.2
NOME: Alexandre Silva (SERVSIS)
CONTRIBUIÇÃO:
Bom dia
Alexandre Silva
Empresa SERVSIS
Qual a potência das re ﬁcadoras novas do projeto?
Qual o po de sinalização atual e qual o fornecedor atual?
Existe vários pontos sobre isso por exemplo no item "1.1.9 Cadernos da Manutenção: Equipamento Fixo" do documento "3. Estudos de engenharia" a
pergunta é sobre re ﬁcadoras novas mencionadas na apresentação.
A pergunta de sinalização é sobre o headway apresentado para saber a tecnologia atual para conseguir a ngir a meta apresentada hoje.
As re ﬁcadoras a que me reﬁro é as novas da apresentação.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A potência das novas re ﬁcadoras será compa vel com as atuais re ﬁcadoras hoje instaladas no sistema metroviário do Distrito Federal.
O sistema de sinalização atual é por bloco ﬁxo, fornecido pela Alstom.
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Nº: 1.3
NOME: Alexandre
CONTRIBUIÇÃO:
Já temos um exemplo mal sucedido de concessão pública, Ónibus, empresas alegando que não consegue pagar funcionários.
Sr. Handerson Cabral e Sr. Ibaneis vcs não conseguirão levar em frente esse projeto monstruoso de concessão.
Contrate empregados e alugue as lojas das estações.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.4
NOME DO CONTRIBUINTE: Bruno Alcantara
CONTRIBUIÇÃO:
Um absurdo essa concessão
Um crime contra a população do DF
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.5
NOME DO CONTRIBUINTE: Camila
CONTRIBUIÇÃO:
Acho engraçado, mostram que a concessão e uma boa ideia, mas o transporte rodoviário é privado e presta um péssimo serviço. Entram em greve, deixam a
população na mão, aumento frequente de tarifa e recebem dinheiro público e esse valor sempre aumenta. Então, isso não vai dar certo. Estarão mais uma vez
jogando nosso dinheiro fora, sem valorizar nossos impostos pagos. Essa possível "reforma" nos trens e pista de ferro e o cumulo. Tudo isso deve ser caríssimo
e tenho certeza que não será pago pela empresa. Ela vai querer lucro e transporte público não é pra dar lucro e sim bene cio social.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.6
NOME DO CONTRIBUINTE: Francisco Sant'anna
CONTRIBUIÇÃO:
1.6.1
O Caderno 5 deﬁne uma TIR de 12% em termos reais. Num cenário de TR de 2% e taxa de inﬂação baixa.
Não é excessivamente elevada essa taxa de remuneração?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Taxa Interna de Retorno (TIR) modelada do Projeto é de 7,54% a.a. TIR de Projeto é a TIR desalavancada, u lizada para balizar a modelagem
ﬁnanceira como um todo, representando o custo médio ponderado de capital (WACC). Esse WACC foi calculado mediante a prá ca de mercado conhecida
como CAPM para o capital próprio e apurando-se o custo médio esperado para o endividamento. A TIR de 12% ao ano em termos reais representa a TIR de
acionista, portanto, alavancada. A alavancagem é um processo natural nas PPPs de infraestrutura, que são intensivas em capital e requerem emprés mos de
grande monta para serem viabilizadas ﬁnanceiramente. A decorrência é que a TIR chamada do acionista cresce em relação a TIR do projeto, pois o acionista
assume inúmeros riscos por ser o detentor dos riscos residuais decorrentes do “equity”. Tais taxas são compa veis com o pra cado no mercado, sendo que a
Taxa Selic que se encontra em 2% ao ano nominais não reﬂete o mercado de taxas e de risco de uma PPP de longo prazo. A taxa Selic é uma taxa de um dia
apenas, sendo que o próprio mercado futuro indica alta signiﬁca va dessa taxa ao longo dos próximos anos, a ngindo o patamar de 7,5% no horizonte 2030.
Até porque, contrariamente ao aﬁrmado, a inﬂação está mais alta do que esperado, em aceleração no momento, o que exigirá ação forte do Banco Central
em termos de alta da taxa de juros Selic para controlá-la. Os 2% a.a atuais traduzem apenas um momento muito transitório no contexto do choque da
pandemia e, como explicado, não tem aderência à dinâmica do WACC de uma PPP, balizado pelo longo prazo. O benchmark do WACC ou da TIR de projeto de
uma PPP deve ser a NTN-B longa, emi da pelo Tesouro Nacional, cujo patamar é de 4% a.a em termos reais (indexadas ao IPCA-IBGE), livre de risco. Concluise que o prêmio de risco seria de aproximadamente 3,5% pontos ao ano, abaixo inclusive, de prêmios de risco especiﬁcados em editais semelhantes, como da
Concessão das Linhas 8 e 9 da CPTM na RMSP, publicado recentemente pelo Governo do Estado de SP, em cerca de 5% ao ano.
1.6.2
Pq o projeto não prevê a conclusão do metrô?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O projeto foca na melhoria do sistema existente, oferecendo um transporte mais adequado e eﬁciente à população, ﬁcando a cargo da
Administração Pública eventuais expansões, inclusive para a Asa Norte. Cabe destacar que com o aumento da eﬁciência do sistema de transporte público
como um todo, existe a expecta va de reduzir os gastos públicos com o sistema ora existente, aumentando o espaço orçamentário para inves mentos em
novas melhorias e expansões.
1.6.3
O Caderno 5 levanta a hipótese de, a exemplo de Sao Paulo, se ter transporte de carga nos horarios ociosos. Como se daria isso. Que po de carga seria
transportada?
RESPOSTA: Esclarecimentos
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JUSTIFICATIVA: A informação citada no estudo é apenas uma referência a uma das fontes de receita acessória da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
- CPTM, que faz o transporte ferroviário de passageiros em São Paulo. Não será permi do o transporte de cargas no sistema de transporte Metroviário do DF.
Nº: 1.7
NOME DO CONTRIBUINTE: Daniel
CONTRIBUIÇÃO:
Eu vi que falaram que o gdf não tem recursos pra inves r no metrô. Mais priva zando, pelo projeto apresentado. Como ocorre com a concessão das
empresas rodoviárias. Que por sinal presta um péssimo servido. As despesas do governo vai ser maior, pois além do inves mentos e subsídios, o gdf ainda
tem que arcar com o lucro da empresa que irá assumir. Como não tem dinheiro pra inves r no metro, mais tem dinheiro pra esse po de concessão?
E além de arcar com os subsídios e lucros da empresa privada, ainda vai ter que emprestar pelo BNDS o dinheiro pra eles assumir o metro.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.8
NOME DO CONTRIBUINTE: Denaro Lucas
CONTRIBUIÇÃO:
Olá boa tarde
por qual mo vo estão fazendo uma audiência pública ilegí ma sobre a priva zação do metrô?
ce tem noção do preço da passagem de metrô ?
e que se priva zar vai ser mais caro ainda e que não vai atender a população ?
isso aí e mo ataque ao direito de ir e vir
aumento da tarifa todo ano cara
isso é sacanagem
olha o preço da comida
olha o preço que a gente paga pra viver
isso é esculhambação com os pobre
e vocês tá nem aí né
como vou der livre pra ir e vir se a passagem só aumenta
vocês que tão fazendo isso com certeza não pega baú
nem metrô
anda de carro e tem motorista
isso é coisa de comedia
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.9
NOME DO CONTRIBUINTE: Dessa
CONTRIBUIÇÃO:
Totalmente absurda a ideia de priva zar. E o "estudo" feito pela Urbi é um caso de conﬂito de interesse, é ilegal. Claro que uma empresa vai falar que
priva zar é bom. A urbi presta um serviço horrível, o metro, estatal, é melhor que ela.
5 reais já é um preço bizarro, imagina então eles aumentarem TODO ANO como alegaram. Inaceitável
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto. Ressalte-se que os Procedimentos para Manifestação
de Interesse (PMI), no âmbito do Distrito Federal, são regidos pela Decreto nº 39.613/2019, que foi rigorosamente observado em todas as etapas do trabalho.
A seleção dos estudos de viabilidade desenvolvidos pela Urbi e pelo Metrô/SP, por sua vez, baseou-se em critérios obje vos, sendo o Relatório 01 produzido
pela Comissão Técnica como resultado do processo de seleção divulgado por ocasião da Consulta e Audiência Públicas. Cabe destacar, por ﬁm, que não havia
qualquer impedimento legal para a par cipação da empresa Urbi no citado procedimento.
Nº: 1.10
NOME: Dra. Maria Rosa Ravelli Abreu - Unb. Proj. Cidade Verde
CONTRIBUIÇÃO:
Bom dia a todos!
Contribuição ao item Principais Inves mentos com obje vo de permi r atendimento a mais passageiros e diminuição dos custos da energia: ou seja, trazer
mais passageiros ao metrô e assegurar energia ao modal. Permi r, enﬁm, sistema intermodal moderno - tronco alimentador sustentável, para cidade
inclusiva, atra va com eﬁciência econômica.
1.10.1
Mais passageiros
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como ocorre nos metrôs de grandes cidades, ex. Paris, Linha 4, para melhor atendimento das necessidades do passageiro, são oferecidos trens paradores e
trens mais expressos.
No caso da linha atual do metrô-DF é possível ampliar, a baixo custo, a plataforma de cada estação de super cie, de modo a permi r agregação de mais
vagões e portanto atendimento de mais passageiros.
Assim, os trens paradores com os atuais quatro vagões devem atender a todas estações de super cie e subterrâneas.
Os trens expressos podem atender todas estações de super cie até a estação Asa Sul e desta, seguir direto até a Estação Central que deverá ser ampliada
para receber trens com seis, oito ou mais vagões.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados no âmbito da Audiência e Consulta Públicas têm caráter meramente referencial, sendo permi do aos
licitantes estabelecer suas próprias estratégias de operação, observados os critérios de desempenho estabelecidos no contrato de concessão. Desta forma,
caberá à futura concessionária deﬁnir o planejamento a ser adotado ao longo da operação, visando atender os critérios de desempenho estabelecidos no
contrato de concessão.
1.10.2
Inovação Energé ca
Considerando evolução posi va em termos de tecnologia e menor custo, vale examinar u lização de energia fotovoltaica na operação nos modais
metroviários em países como a Índia, dentre outros. Esse aporte pode se dar no teto dos vagões, das estações e terminais.
Por ﬁm, à ampliação das plataformas de super cie e à modernização energé ca com energia solar limpa, agregam-se eliminação de linhas de ônibus
concorrentes, modernização do CCO, do conforto aos passageiros e ampliação das linhas de trilhos no DF e região metropolitana. Igualmente, integração da
tarifa, das linhas alimentadoras, em transição para micro-ônibus, ônibus e bicicletas elétricos.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados no âmbito da Audiência e Consulta Públicas têm caráter meramente referencial, sendo permi do aos
licitantes estabelecer suas próprias estratégias de abastecimento de energia, observados os critérios de desempenho estabelecidos no contrato de concessão.
Desta forma, caberá à futura concessionária deﬁnir o planejamento a ser adotado ao longo da Concessão, visando atender obter a máxima eﬁciência
energé ca em sua operação.
Ressalte-se que, em se adotando a compra de energia no mercado livre, o recebimento de energia para a tração dos trens e alimentação elétrica das estações
poderá vir de várias fontes produtoras de energia, incluindo as de origem fotovoltaica.
Nº: 1.11
NOME: Eduardo Padilha (Planos Engenharia)
CONTRIBUIÇÃO:
1.11.1
O sistema elétrico atual suportará a nova demanda de energia em função da instalação de sistema de ar condicionado nas composições? Não foi iden ﬁcada
previsão de inves mentos suﬁcientes para esta melhoria.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s primárias e 3 novas SE´s re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica, o que é suﬁciente para atender a nova demanda de energia ao longo de toda o período da concessão, inclusive em decorrência
da instalação de sistema de ar condicionado nas composições.
Cabe destacar, também, que os estudos de viabilidade apresentados no âmbito da Audiência e Consulta Públicas têm caráter meramente referencial, sendo
permi do aos licitantes estabelecer suas próprias estratégias de abastecimento de energia, observados os critérios de desempenho estabelecidos no contrato
de concessão. Desta forma, caberá à futura concessionária deﬁnir o planejamento a ser adotado ao longo da Concessão, visando atender obter a máxima
eﬁciência energé ca em sua operação.
1.11.2
Os valores previstos para inves mentos em melhoria do Sistema de Sinalização não parecem suﬁcientes para a devida modernização do sistema e redução do
intervalo entre trens (headway).
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os valores explicitados u lizaram cotação recebida de fornecedor atuante no mercado.
Cabe destacar, também, que os estudos de viabilidade apresentados no âmbito da Audiência e Consulta Públicas têm caráter meramente referencial, sendo
permi do aos licitantes estabelecer suas próprias estratégias para o sistema de sinalização, observados os critérios de desempenho estabelecidos no contrato
de concessão. Desta forma, caberá à futura concessionária deﬁnir o planejamento a ser adotado ao longo da Concessão, visando atender obter a máxima
eﬁciência energé ca em sua operação.
1.11.3
A Experiência solicitada no item 12.7.1.1., a seguir transcrito, pode ser atendida através da vinculação de proﬁssional com esta experiência a empresa
Licitante?
12.7.1.1.

Atestado(s) ou cer dão(ões) de capacidade técnica da Proponente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando:

(i)
Experiência na operação de sistema de transporte público de passageiros urbano ou metropolitano sobre trilhos, com tecnologia de metrô ou
ferroviária, por no mínimo 12 (doze) meses consecu vos, com pelo menos 85.000 (oitenta e cinco mil) entradas de passageiros, em média por dia ú l, com
integração sico-tarifária entre diferentes modais de transporte; e
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a complexidade operacional de um sistema de transporte metroviário, entende-se que é necessário que ao menos um
par cipante do grupo que par cipará da licitação tenha experiência na operação de sistema similar, os termos do disposto na minuta de Edital de Licitação..
1.11.4
Sugestão 1: Analisando a Manifestação de Interesse, constatamos que não foi contemplada uma ampliação da linha Metroviária.
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Sugerimos que o Edital contemple de forma expressa esta possibilidade e inclua no critério de julgamento da licitação a opção de expansão da Rede. Neste
caso a análise para deﬁnição do vencedor da licitação será deﬁnida pela combinação de menor outorga e maior expansão da rede.
Tal solicitação também está presente no Relatório Técnico 2 - SEMOB/GAB/CTCM, em seu anexo I, item 6.

RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: O projeto foca na melhoria do sistema existente, oferecendo um transporte mais adequado e eﬁciente à população, ﬁcando a cargo da
Administração Pública eventuais expansões, inclusive para a Asa Norte. Cabe destacar que com o aumento da eﬁciência do sistema de transporte público
como um todo, existe a expecta va de reduzir os gastos públicos com o sistema ora existente, aumentando o espaço orçamentário para inves mentos em
novas melhorias e expansões.
Nº: 1.12
NOME DO CONTRIBUINTE: Ivan Rodrigues Maia
CONTRIBUIÇÃO:
Bom Dia! Sou Ivair Rodrigues Maia e estou enviando uma contribuição para a Audiência Pública rela va a Concessão para Gestão, Operação e Manutenção
dos Serviços de Transporte Metroviário do Distrito Federal.
A contribuição se refere a: Produto 3 – Estudos de Engenharia - Subitens: 1.1.6
Caderno de Manutenção - Via Permanente, 1.1.7 Caderno de Manutenção – Estrutura Civil, 1.1.8 Caderno de
Manutenção – Material Rodante, 1.1.9 Caderno de
Manutenção – Equipamento Fixo e subitem 1.2.3
Adequação das Oﬁcinas de Manutenção e Pá os de
Estacionamento de Respec vos custos.
Referimo-nos ao produto 3- Estudos de Engenharia, os subitens 1.1.6 a 1.1.9 referem-se aos Cadernos de Manutenção da Via Permanente, Estrutura Civil,
Material Rodante e Equipamentos Fixos e o subitem 1.2.3 Adequação das Oﬁcinas de Manutenção e Pá os de Estacionamento de Respec vos custos.
Analisando o descrito em cada caderno de manutenção e o subitem 1.2.3, veriﬁcamos que não há exigência e nem previsão de um sistema que faça a gestão
dos processos de manutenção.
O uso de um sistema de gerenciamento de a vos e manutenção permite não apenas manter os a vos operando dentro das especiﬁcações e a reduzir o
consumo de energia, mas também, aumentar muito a eﬁciência e iden ﬁcar problemas antes que interrompam as operações, o mizando a manutenção e
transformando isso em vantagem compe va.
Para a ngir essas metas, é necessário um sistema que tenha funcionalidades preven vas e alertas integrados, que forneça checklists e recursos de
agendamento diário fáceis de usar, que permita aos gestores obter relatórios e indicadores em tempo real para a tomada de decisões e que atenda as
par cularidades de um sistema metroviário abrangendo a manutenção de todo o complexo do Metropolitano do Distrito Federal.
Temos uma região em crescimento e as pessoas estão pedindo mais serviços e infraestrutura, mas a expansão pode se basear apenas no que já existe. Isso
signiﬁca que é preciso manter os a vos existentes, a espinha dorsal da rede de transporte, em bom estado de conservação, permi ndo manter e fornecer as
informações seguras, eﬁcientes e serviços de transporte conﬁáveis esperados pelos clientes.
É fundamental que a melhor forma de ﬁnanciar o transporte nesta região, considere não apenas as necessidades de expansão, mas também a manutenção
dos a vos atuais.
A gestão correta dos processos de manutenção através de um sistema pode trazer diversos bene cios como os listados a seguir:
• Melhor atendimento ao cliente
• Aumento da conﬁabilidade, desempenho nos prazos, serviços e operação
• Qualidade na higiene, limpeza de veículos e instalações
• Fortalecimento da conﬁança do cliente na segurança do sistema e conﬁabilidade
• Evita ou minimiza cenários de falha de reparo ou subs tuição que geralmente resultam em reparos não planejados do po rea vo e subs tuições
• Maior produ vidade e foco no planejamento nos inves mentos
• Manter a vos com mais eﬁciência, usando abordagens baseadas em condições e estratégias de manutenção predi va e preven va, para focar e o mizar
inves mentos com prazos de entrega para evitando reparos/ subs tuições onerosos em caso de falha ou crise
• Alocação o mizada de recursos
• Melhor alinhamento dos gastos com as metas e obje vos da companhia para maximizar o retorno dos inves mentos
Por meio da u lização de um sistema e um bom planejamento, pode se estabelecer os fundamentos do gerenciamento de a vos e dos processos e sistemas
integrados à estrutura mais ampla de governança, contribuindo com bene cios tangíveis e aproveitando as oportunidades agora e no futuro.
Esse esforço permi rá à organização obter valor de seus a vos na consecução dos obje vos, natureza e propósito organizacionais e atender as necessidades e
expecta vas de seus usuários, equilibrando custos ﬁnanceiros, ambientais e sociais, risco, qualidade de serviço e desempenho relacionado aos a vos.
Isto resultará em melhor desempenho ﬁnanceiro trazendo economia, na tomada de decisões e inves mentos, melhor gerenciamento de riscos, melhores
serviços e resultados, responsabilidade social, conformidade transparente com os requisitos e sustentabilidade, eﬁciência e eﬁcácia aprimoradas.
Pelo acima exposto, sugerimos que seja incluída no escopo do projeto a u lização de um sistema de gestão de manutenção que inclua todos os processos de
manutenção, peças e materiais, ferramentas, gestão das oﬁcinas, mão de obra, compras, aplica vo móvel para o trabalho em campo, relatórios e indicadores
de gestão, etc.
Que seja atual totalmente Web, licença de uso ou Cloud, oferecendo uma plataforma de integração que permita aos usuários trabalhar dentro de um ﬂuxo
comum em uma interface única compar lhando as principais telas, dados e anexos com todos os processos integrados em um único sistema e que permita a
integração com sistemas externos atualmente u lizados pelo Metropolitano do Distrito Federal.
Entendemos que a u lização de um sistema de gestão dos processos de manutenção possa colaborar tanto para o concessionário quanto para o governo,
trazendo resultados posi vos para ambos.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_sist…
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ANEXO: Produto 3 – Estudos de Engenharia - Subitens: 1.1.6 Caderno de Manutenção - Via Permanente, 1.1.7 Caderno de Manutenção – Estrutura Civil, 1.1.8
Caderno de Manutenção – Material Rodante, 1.1.9 Caderno de Manutenção – Equipamento Fixo e subitem 1.2.3 Adequação das Oﬁcinas de Manutenção e
Pá os de Estacionamento de Respec vos custos
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Cabe à futura Concessionária deﬁnir a forma como fará a gestão de sua manutenção. A administração pública, por sua vez, acompanhará os
resultados alcançados por meio dos indicadores de desempenho constantes da minuta de Contrato de Concessão.
Ressalte-se que atualmente já existe sistema de gestão de manutenção em uso no Metrô/DF.
Nº: 1.13
NOME DO CONTRIBUINTE: Jeﬀerson Alves
CONTRIBUIÇÃO:
No Estudo de Viabilidade na parte de Modelo Operacional não mostra o quadro de servidores efe vos do Metrô-DF. No úl mo concurso (2012) foram
ofertadas e nomeadas 86 vagas para Operadores de Trem, fora os que já faziam parte do quadro. Minha pergunta é: Com o quadro de Operadores Atual não é
suﬁciente para a nova demanda de Operadores de Trem do Estudo feito?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo apresentado na Audiência e Consulta Públicas, no que se refere ao item "pessoal" tem um caráter referencial, visando es mar os
valores máximos de tarifa técnica de remuneração adotadas para efeito de licitação. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estrutura de pessoal para a futura
operação dos serviços metroviários do DF.
Nº: 1.14
NOME DO CONTRIBUINTE: Joao Gabriel
CONTRIBUIÇÃO:
#PRIVATIZACAONAO
#PRIVATIZACAOEHMAISCARO
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.15
NOME DO CONTRIBUINTE: Jose Augusto Valente
CONTRIBUIÇÃO:
Item Risco de demanda
Há uma intenção de aumentar signiﬁca vamente a demanda, para jus ﬁcar o projeto, incluindo a eliminação de linhas de ônibus. Esse movimento tem alto
risco de não funcionar e a consequência será um aumento signiﬁca vo da contraprestação. Sugestão: estabelecer risco maior para a concessionária e menor
para o GDF.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
A Tarifa Técnica de Remuneração – TTR, por sua vez, representa o valor suﬁciente para cobrir os dispêndios com operação por passageiro transportado. Tal
valor deve ser garan do sob o risco de, em caso contrário, inviabilizar a prestação do serviço de transporte em questão.
Diante de tal cenário, a repar ção dos riscos de demanda foi feita de forma paritária, podendo impactar a TTR posi vamente ou nega vamente de forma
igual, conforme o comportamento da demanda ao longo do contrato. Assim demandas inferiores à projetada levarão ao aumento da TTR e demandas
superiores à TTR levarão à sua redução de forma proporcional, de forma a manter a operação adequada dos serviços de transporte metroviário de
passageiros e cobrir os custos de operação dos serviços metroviários.
Nº: 1.16
NOME DO CONTRIBUINTE: Lari
CONTRIBUIÇÃO:
Priva zação do metrô não!!!!!!!!!!!
Priva zar é mais caro.
NÃO DEIXE QUE PRIVATIZEM O METRÔ
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.17
NOME DO CONTRIBUINTE: Larisse
CONTRIBUIÇÃO:
#Priva zacaoNao
#priva zarémaiscaro
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
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Nº: 1.18
NOME DO CONTRIBUINTE: Leandro Santos Medeiros
CONTRIBUIÇÃO:
Bom dia, gostaria de saber qual limite de aumento das passagens e se o GDF vai fazer a concessão patrocinada?
Se o valor gasto pelo governo será maior do que o atual?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Tarifa Técnica de Remuneração - TTR, valor suﬁciente para cobrir os dispêndios com operação por passageiro transportado, será reajustada
anualmente visando repor perdas inﬂacionárias ao longo da Concessão. Tal tarifa não pode ser confundida com a tarifa cobrada do usuário, que tem seu valor
deﬁnida pelo governo. O estudo apresentado no âmbito da Audiência e Consulta Públicas mostram a vantajosidade da opção da concessão dos serviços
metroviários em relação à gestão por parte da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF.
Nº: 1.19
NOME DO CONTRIBUINTE: Leandro Moreira
CONTRIBUIÇÃO:
Priva zação Não
A passagem já é cara
Empresário quer lucro
A população pobre, que é quem precisa do transporte público
Sempre ﬁcará com o ônus
Até quando?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.20
NOME DO CONTRIBUINTE: Le cia Queiroz Matos Gonçalves
CONTRIBUIÇÃO:
Como serão tratados os passivos da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - inclusive aqueles decorrentes de ações judiciais? O concessionário será
sub-rogado nos processos judiciais em que o Metrô DF atua como parte?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo em discussão na Consulta e Audiência Públicas tem por obje vo delegar a gestão, manutenção e operação dos serviços de
transporte metroviário por 30 anos, retornando tais a vidades, após o período de Concessão, para o Governo do Distrito Federal.
Desta forma, as demais a vidades da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF estabelecidas na legislação e que não serão objeto da
Concessão, a exemplo daquelas consignadas na Lei nº 513/1993, con nuarão como atribuição daquela empresa:
Art. 1º - Fica o Poder Execu vo autorizado a criar, observada a legislação própria, uma empresa pública sob a forma de sociedade por
ações, denominada Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, que usará a sigla – METRÔ – DF.
§ 1° O METRÔ-DF tem por ﬁnalidade:
I - planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público cole vo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como
explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua a vidade
produ va;
II - organizar, ﬁscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de a vidades
comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas.
[...]

Portanto, os passivos do Metrô/DF con nuarão sob sua responsabilidade, observado o disposto nas minutas de edital de licitação e de contrato de concessão.
Nº: 1.21
NOME DO CONTRIBUINTE: Luiz Paulo
CONTRIBUIÇÃO:
Priva zaçãoémaiscaro
Priva zaçãoNão
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.22
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcelo Maciel
CONTRIBUIÇÃO:
Como ﬁcará a vida da empresa pública metrô, após o ﬁm do período de transição da concessão?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo em discussão na Consulta e Audiência Públicas tem por obje vo delegar a gestão, manutenção e operação dos serviços de
transporte metroviário por 30 anos, retornando tais a vidades, após o período de Concessão, para o Governo do Distrito Federal.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_sist…

8/129

29/12/2020

SEI/GDF - 52996400 - Relatório

Desta forma, as demais a vidades da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF estabelecidas na legislação e que não serão objeto da
Concessão, a exemplo daquelas consignadas na Lei nº 513/1993, con nuarão como atribuição daquela empresa:
Art. 1º - Fica o Poder Execu vo autorizado a criar, observada a legislação própria, uma empresa pública sob a forma de sociedade por
ações, denominada Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, que usará a sigla – METRÔ – DF.
§ 1° O METRÔ-DF tem por ﬁnalidade:
I - planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público cole vo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como
explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua a vidade
produ va;
II - organizar, ﬁscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de a vidades
comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas.
[...]

Nº: 1.23
NOME DO CONTRIBUINTE: Marlon (SINDMETRO DF)
CONTRIBUIÇÃO:
Se a empresa vencedora da licitação não precisa ser, necessariamente a que elaborou os estudos, qual estudo ela usará para por em pra ca a concessão???
Seria usado o estudo da perdedora??? E como ﬁca o reembolso dos valores gastos com esses estudos??
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação. O reembolso dos estudos selecionados deverá ser feito, por obrigação legal (Decreto nº
39.613/2019), pelo vencedor da licitação, independentemente do trabalho usado para preparar sua proposta para par cipar do procedimento licitatório.
Nº: 1.24
NOME DO CONTRIBUINTE: Pollyana Flausino
CONTRIBUIÇÃO:
#Priva zacaoNao
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.25
NOME DO CONTRIBUINTE: Rai
CONTRIBUIÇÃO:
Priva zação não
Audiência ilegí ma
Cadê par cipação popular?
O metro é público
Fora empresários
Como garan r que o metro vai melhorar com as empresas privadas? O serviço de ônibus é muito pior que o do metrô
Priva zação é precarização para usuários e trabalhadores
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.26
NOME DO CONTRIBUINTE: Renato Mourão
CONTRIBUIÇÃO:
Me expliquem, como vocês realizam uma audiência "PÚBLICA" e desa vam os comentários públicos. Sendo que esses comentários em nada interfeririam no
andamento da audiência. Esse é uma (sic) verdadeiro exemplo de autoritarismo.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: As regras observadas ao longo da Audiência Pública foram estabelecidas no Aviso de Consulta e Audiência Públicas, publicado no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal – DODF, em 25 de agosto de 2020. Ressalte-se que foi disponibilizado para todos os interessados número de WhatsApp para apresentação
de contribuições ao longo da Audiência Pública, conforme §3º, Art. 7º do referido Aviso.
Nº: 1.27
NOME DO CONTRIBUINTE: Rezier Possidente (Siemens Mobility)
CONTRIBUIÇÃO:
1.27.1
Em uma análise preliminar, o CAPEX para o Sistema de Sinalização não está reﬂe ndo a estratégia de redução do headway, uma vez que para atendê-lo
entendemos ser necessário um (sic) modernização / upgrade do atual sistema de sinalização implantado.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Entendemos que a atualização tecnológica do sistema atual de sinalização é fac vel, dentro dos valores explicitados no CAPEX.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_sist…
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Cabe destacar, também, que os estudos de viabilidade apresentados no âmbito da Audiência e Consulta Públicas têm caráter meramente referencial, sendo
permi do aos licitantes estabelecer suas próprias estratégias para o sistema de sinalização, observados os critérios de desempenho estabelecidos no contrato
de concessão. Desta forma, caberá à futura concessionária deﬁnir o planejamento a ser adotado ao longo da Concessão, visando atender obter a máxima
eﬁciência energé ca em sua operação.
1.27.2
Em uma análise preliminar, o CAPEX para o Sistema de Alimentação de Energia para o quesito REFORÇO de CABOS, não está reﬂe ndo, uma vez que para a
conﬁguração RADIAL do Metrô DF demanda uma quan dade adicional enorme de cabos.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A simulação foi realizada considerando 3 primárias operando sem falhas e nesta condição será necessário reforço em três circuitos CA de
média tensão, com uma es ma va de subs tuição de 20.000 mil metros de cabos.
Cabe destacar, também, que os estudos de viabilidade apresentados no âmbito da Audiência e Consulta Públicas têm caráter meramente referencial, sendo
permi do aos licitantes estabelecer suas próprias estratégias de abastecimento de energia, observados os critérios de desempenho estabelecidos no contrato
de concessão. Desta forma, caberá à futura concessionária deﬁnir o planejamento a ser adotado ao longo da Concessão, visando atender obter a máxima
eﬁciência energé ca em sua operação.
1.27.3
Ao futuro Concessionária será permi do, a tulo de receitas acessórias, a exploração / implantação de empreendimentos imobiliários no entorno da Linha?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Sim, conforme cláusula 19.5 da minuta de contrato subme da à Consulta e Audiência Públicas:
19.5. Igualmente sem prejuízo do disposto neste Contrato e observada a sistemá ca das Subcláusulas 19.2 e 19.3, ﬁca a Concessionária previamente
autorizada a explorar, da forma que melhor lhe convier, Receitas Extraordinárias advindas de a vidades e projetos associados desenvolvidos no âmbito de
imóveis de tularidade da Companhia Imobiliária de Brasília (a “Terracap”) que se localizem em áreas con guas às instalações da Rede Metroviária, mediante
a outorga do direito de uso de tais imóveis, a qual não será injus ﬁcadamente negada pelo Poder Concedente ou pela Terracap quando a Concessionária
fornecer a comprovação de (i) a viabilidade do empreendimento e (ii) a concreta possibilidade de redução dos valores devidos pelo Poder Concedente a tulo
de Subvenção.
1.27.4
Os slides dessa Audiência Pública estarão disponíveis no site da SMOB DF
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os slides da apresentação feita na Audiência Pública estão disponíveis no site da SEMOB no endereço eletrônico
h p://www.semob.df.gov.br/audiencias-publicas/
Nº: 1.28
NOME: Ricardo R. de C. Amorim
CONTRIBUIÇÃO:
Sou totalmente contra a concessão do metrô-DF.
É inadmissível que uma empresa pública, a qual foram gastos bilhões para contrução e instalação seja simplesmente entregue a mão da inicia va privada.
Li a minuta e simplesmente é inadmissível aquilo, GDF vai pra camente arcar com toda a operação, reforma e aquisição de equipamentos e trens. Então por
qual razão vão vender se o GDF vai con nuar basicamente pagando tudo? Muito estranho essa parte.
Tarifa técnica que coloca porcentagem de transportados e o GDF paga a diferença daquilo que não é transportado? Isso é literalmente transportar fantasmas,
somados com subsídio pagos pelo GDF, mais uma série de valores.
Que po de priva zação/concessão é essa que a empresa assume e não tem riscos?
Por que o chat no YouTube está bloqueado, qual a transparência de opinião temos aqui?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: O estudo em discussão na Consulta e Audiência Públicas tem por obje vo delegar a gestão, manutenção e operação dos serviços de
transporte metroviário por 30 anos, retornando tais a vidades, após o período de Concessão, para o Governo do Distrito Federal.
Desta forma, não se trata de uma priva zação da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF, que manterá suas atribuições legais,
estabelecidas na legislação e que não serão objeto da Concessão, a exemplo daquelas consignadas na Lei nº 513/1993:
Art. 1º - Fica o Poder Execu vo autorizado a criar, observada a legislação própria, uma empresa pública sob a forma de sociedade por
ações, denominada Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, que usará a sigla – METRÔ – DF.
§ 1° O METRÔ-DF tem por ﬁnalidade:
I - planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público cole vo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como
explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua a vidade
produ va;
II - organizar, ﬁscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de a vidades
comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas.
[...]

No que se refere à repar ção de riscos a ser observada ao longo da Concessão, cabe destacar que assunto é abordado na minuta de Contrato subme da à
Consulta e Audiência Públicas não sendo, portanto, correta a aﬁrma va de que não há riscos na concessão em questão.
A vantajosidade da opção pela concessão no lugar de sustentar a gestão, operação e manutenção dos serviços de transporte metroviário com a
Administração Pública, por sua vez, também consta dos estudos de viabilidade disponibilizados no procedimento de Consulta e Audiência Públicas,
especiﬁcamente no Produto 5 – Avaliação Econômica-Financeira.
Já as regras observadas ao longo da Audiência Pública foram estabelecidas no Aviso de Consulta e Audiência Públicas, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal – DODF, em 25 de agosto de 2020. Ressalte-se que foi disponibilizado para todos os interessados número de WhatsApp para apresentação de
contribuições ao longo da Audiência Pública, conforme §3º, Art. 7º do referido Aviso.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_si…
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Nº: 1.29
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo Abreu
CONTRIBUIÇÃO:
não vejo vantagem alguma na priva zação do metrô df
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.30
NOME DO CONTRIBUINTE: Rooh
CONTRIBUIÇÃO:
Olá, boa tarde. Venho expressar meu direito democrá co de opinião, e gostaria de deixar claro que sou contra a priva zação do metrô!
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 1.31
NOME DO CONTRIBUINTE: Tiago Fernandes
CONTRIBUIÇÃO:
Um dos pontos dos estudos é a melhora das estações.
Qual o sen do de está reformando todas as estações agora? Escada rolante na estação arniqueiras, melhoria nas estações central, galeria entre outras
Se todas essas reformas está no estudo!
Pra que fazer a concessão do metrô?
Se o próprio GDF já está fazendo essas melhorias
Outro ponto.
Qual o sen do de uma empresa assumi o metrô para fazer todas essas reformas se todos os metros do mundo todo não tem lucro.
Qual o sen do de uma empresa assumi um transporte que não dá lucro?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Neste sen do, faz-se necessário iden ﬁcar os pontos que precisam de inves mentos para manter uma prestação adequada de serviços para o usuário
durante todo o período da concessão, inclusive na estrutura civil de terminais e estações.
Em relação à constatação de que os serviços de transporte metroviário não são lucra vos na maior parte dos países, cabe esclarecer que tal fato decorre de
tal modo de transporte exigir inves mentos altos, caracterizando-se como a vo de capital intensivo, demandando aportes públicos regulares para seu
funcionamento, independentemente do po de operador (público ou privado). Atualmente a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF já
recebe subvenções por parte do Governo do Distrito Federal-GDF para sua operação, conforme pode ser observado nas demonstrações contábeis e balanços
patrimoniais disponíveis na página da Companhia.
Para manter a vos deste po foram criadas as Parcerias Público-Privadas (PPPs) que permitem, com isso, que o Estado implemente projetos capazes de sanar
lacunas decorrentes da falta de recursos do erário público, por meio de inves mento privado que recebe, em troca, recursos que permitam manter o
equilíbrio econômico-ﬁnanceiro dos contratos ao longo do tempo, conforme estabelecido na Lei nº 3792, de 2 de fevereiro de 2006:
Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administra vo de concessão, na modalidade patrocinada ou administra va.
§ 1º Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro
privado.
[...]

A vantajosidade da opção pela concessão no lugar de sustentar a gestão, operação e manutenção dos serviços de transporte metroviário com a
Administração Pública, por sua vez, também consta dos estudos de viabilidade disponibilizados no procedimento de Consulta e Audiência Públicas,
especiﬁcamente no Produto 5 – Avaliação Econômica-Financeira.
Nº: 1.32
NOME DO CONTRIBUINTE: Tiago Gomes
CONTRIBUIÇÃO:
Os valores de custo por funcionários não está claro!
Os custos são de salário bruto por funcionário ou entra nesses custos outros encargos?
É preciso que isso seja colocado de forma clara para que os serviços prestados sejam feitos por pessoas capacitadas.
Item 1.1.6.2.3 Custo Proposto
Modelo operacional
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: o detalhamento dos custos com pessoal consta da Planilha 5.1 Modelo Financeiro, disponibilizada para a Consulta e Audiência Públicas, abas
M.O Admin e M.O. Oper.
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Nº: 1.33
NOME DO CONTRIBUINTE: Vagner Vargas
CONTRIBUIÇÃO:
só um lembrete: MANTER O METRÔ COMO EMPRESA PÚBLICA
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo em discussão na Consulta e Audiência Públicas tem por obje vo delegar a gestão, manutenção e operação dos serviços de
transporte metroviário por 30 anos, retornando tais a vidades, após o período de Concessão, para o Governo do Distrito Federal.
Desta forma, as demais a vidades da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF estabelecidas na legislação e que não serão objeto da
Concessão, a exemplo daquelas consignadas na Lei nº 513/1993, con nuarão como atribuição daquela empresa:
Art. 1º - Fica o Poder Execu vo autorizado a criar, observada a legislação própria, uma empresa pública sob a forma de sociedade por ações, denominada
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, que usará a sigla – METRÔ – DF.
§ 1° O METRÔ-DF tem por ﬁnalidade:
I - planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público cole vo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como
explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua a vidade
produ va;
II - organizar, ﬁscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de a vidades
comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas.
[...]

2. CONTRIBUIÇÕES ORAIS RECEBIDAS PRESENCIALMENTE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Nº: 2.1
NOME: Carlos Penne Brescianini
2.1.1
CONTRIBUIÇÃO: Aﬁrma que não concorda com os valores apresentados nos estudos de viabilidade e que o gasto do GDF com a concessão superaria meio
bilhão de reais em decorrência de gastos com subvensão, subsídio, receitas extraordinárias perdidas e outras despesas mais.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A vantajosidade da opção pela concessão no lugar de sustentar a gestão, operação e manutenção dos serviços de transporte metroviário com
a Administração Pública consta dos estudos de viabilidade disponibilizados no procedimento de Consulta e Audiência Públicas, especiﬁcamente no Produto 5
– Avaliação Econômica-Financeira.
2.1.2
CONTRIBUIÇÃO: Alega ter dúvidas quanto à legalidade da Audiência Pública, em função da pandemia de COVID-19, que impediria a par cipação de
interessados e colocaria em risco a integridade dos que se dispuseram a par cipar presencialmente.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Audiência Pública foi realizada no dia 17 de setembro de 2020 no Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal –
DER/DF, com
a presença de um público total de 19 pessoas, composto em sua maioria por representantes do Sindicato dos Metroviários – SindMetrô, da Câmara
Legisla va do Distrito Federal e do Movimento Passe Livre.
Dos presentes, seis pessoas se inscreveram para apresentar suas observações e contribuições ao longo da Audiência, sendo outorgado o tempo necessário
para que todos se manifestassem livremente. Em decorrência da preocupação da Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB em garan r a livre
par cipação de todos os presentes, a Audiência Pública que nha duração prevista de 2h, estendeu-se por 4h14, das quais aproximadamente 3h14 foram
dedicadas a sanar dúvidas dos par cipes.
Para garan r uma maior divulgação do trabalho e facilitar uma par cipação efe va de toda a
sociedade, a audiência pública foi virtualmente transmi da pelo canal da SEMOB no Youtube, que contou com o acompanhamento de aproximadamente
1.800 pessoas, sendo que até o ﬁnal do dia 25 de setembro de 2020, mais de 2.200 pessoas haviam visualizado a Audiência Pública. Foi franqueada, ainda, a
par cipação por meio de whatsapp cujo número foi divulgado no site a SEMOB.
Em razão do esforço da SEMOB para garan r a par cipação de toda a sociedade, foram recebidas mais de 430 contribuições, que compõem o presente
relatório.
2.1.3
CONTRIBUIÇÃO: Aﬁrma que a aplicação da equação usada para cálculo da Tarifa Técnica de Remuneração – TTR estaria incorreta, não sendo alterada em
função de variações no fator de desempenho auferido ao longa da operação.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A equação usada para calcular a TTR está correta.
Nº: 2.2
NOME: Deputado Fábio Félix
2.2.1
CONTRIBUIÇÃO: Aﬁrma que o método das PMIs impediria o controle efe vo por parte da população e pela Câmara Legisla va, uma vez que os estudos não
selecionados não poderiam ser acessados pelos interessados em virtude de discussões quanto à conﬁdencialidade e quanto à propriedade intelectual dos
trabalhos.
RESPOSTA: Esclarecimentos.
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JUSTIFICATIVA: Os Procedimentos para Manifestação de Interesse (PMI), no âmbito do Distrito Federal, são regidos pela Decreto nº 39.613/2019, que foi
rigorosamente observado em todas as etapas do trabalho, em seu art. 23 estabelece que:
Art. 23. Os projetos, levantamentos, inves gações e estudos poderão ser divulgados somente após a publicação do aviso de consulta e audiência públicas,
previstas no art. 10, inciso VI e § 3º da Lei Distrital nº 3.792, de 2 de fevereiro de 2006, nos termos do § 3º do art. 7º da Lei Distrital nº 4.990, de 12 de
dezembro de 2012.
2.2.2
CONTRIBUIÇÃO: Argumenta que os bene cios que a concessão traria já poderiam ser concre zados no sistema de mobilidade urbana do Distrito Federal hoje
e que exis ria um problema de gestão da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF.
RESPOSTA: Contribuição rejeitada.
JUSTIFICATIVA: Informações sobre as estratégias atuais de gestão dos serviços metroviários do Distrito Federal não se referem ao objeto da Audiência Pública.
2.2.3
CONTRIBUIÇÃO: Alega que a concessão poderia criar uma empresa com muito poder econômico, que inﬂuenciaria a polí ca local, o poder legisla vo e a
gestão pública, podendo levar a uma prestação de serviços sem a necessária qualidade.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Para garan r a prestação adequada dos serviços públicos foram estabelecidos indicadores de desempenho que têm repercussão, inclusive, na
remuneração da Concessionária, podendo resultar em uma redução de até 5% da Tarifa Técnica de Remuneração a ser recebida pela Concessionária.
2.2.4
CONTRIBUIÇÃO: Ques ona quando será deba da a Concessão dos serviços metroviários no âmbito da Câmara Legisla va.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: o assunto poderá ser deba do após o estabelecimento de agenda entre a SEMOB e a CLDF, depois da realização dos ajustes necessários nos
estudos de viabilidade.
Nº: 2.3
NOME: Deputada Júlia Lucy
2.3.1
CONTRIBUIÇÃO: Informa ser favorável à realização da Audiência Pública ao longo da pandemia, uma vez que é necessário dar con nuidade a processos que
são importantes para a população do Distrito Federal.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Audiência Pública foi realizada no dia 17 de setembro de 2020 no Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal –
DER/DF, com
a presença de um público total de 19 pessoas, composto em sua maioria por representantes do Sindicato dos Metroviários – SindMetrô, da Câmara
Legisla va do Distrito Federal e do Movimento Passe Livre.
Dos presentes, sete pessoas apresentaram suas observações e contribuições ao longo da Audiência, sendo outorgado o tempo necessário para que todos se
manifestassem livremente. Em decorrência da preocupação da Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB em garan r a livre par cipação de todos os
presentes, a Audiência Pública que nha duração prevista de 2h, estendeu-se por 4h14, das quais aproximadamente 3h14 foram dedicadas a sanar dúvidas
dos par cipes.
Para garan r uma maior divulgação do trabalho e facilitar uma par cipação efe va de toda a
sociedade, a audiência pública foi virtualmente transmi da pelo canal da SEMOB no Youtube, que contou com o acompanhamento de aproximadamente
1.800 pessoas, sendo que até o ﬁnal do dia 25 de setembro de 2020, mais de 2.200 pessoas haviam visualizado a Audiência Pública. Foi franqueada, ainda, a
par cipação por meio de whatsapp cujo número foi divulgado no site a SEMOB.
Em razão do esforço da SEMOB para garan r a par cipação de toda a sociedade, foram recebidas mais de 430 contribuições, que compõem o presente
relatório.
2.3.2.
CONTRIBUIÇÃO: Aﬁrma considerar a proposta apresentada bastante conservadora, no sen do de que a demanda prevista é baixa. Alega, também, que
receitas diversas, como as imobiliárias e comercias também seriam reduzidas, o que indicaria a possibilidade da adoção de uma concessão comum.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
2.3.3.
CONTRIBUIÇÃO: Aﬁrma entender ser necessária a par cipação a va da Câmara Legisla va na análise da concessão dos serviços metroviários, de forma a
garan r a melhora da qualidade do serviço público e atender os anseios da sociedade.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: o assunto poderá ser deba do após o estabelecimento de agenda entre a SEMOB e a CLDF, depois da realização dos ajustes necessários nos
estudos de viabilidade.
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Nº: 2.4
NOME: Israel Almeida
2.4.1
CONTRIBUIÇÃO: Ques ona se a concessionária seria obrigada a absorver os empregados concursados da Metrô/DF e se, em caso nega vo, tais empregados
seriam demi dos e quem arcaria com os custos de tal processo, inicia va privada ou o Estado.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Apesar de o assunto não ser objeto da consulta e audiência pública, cabe informar que a Administração Pública pretende dar aos empregados
do Metrô/DF diferentes alterna vas, como con nuar nas a vidades remanescentes da Companhia, serem aproveitados em outras autarquias ou órgãos do
GDF ou serem contratados pela futura concessionária.
2.4.2
CONTRIBUIÇÃO: Ques ona a razão das melhorias propostas no projeto não serem implantadas antes da concessão, sobretudo a integração com o sistema
rodoviário, que poderia trazer mais recursos para a Metrô/DF.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Informações sobre as estratégias atuais de gestão dos serviços metroviários do Distrito Federal não se referem ao objeto da Audiência Pública.
2.4.3
CONTRIBUIÇÃO: Ques ona como o GDF fará inves mentos para expandir e modernizar os serviços metroviários, tendo em vista que a maior parte da receita
tarifária seria des nada à futura concessionária.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O projeto foca na melhoria do sistema existente, oferecendo um transporte mais adequado e eﬁciente à população, ﬁcando a cargo da
Administração Pública eventuais expansões, inclusive para Recanto das Emas, Gama e Asa Norte. Cabe destacar que com o aumento da eﬁciência do sistema
de transporte público como um todo, existe a expecta va de reduzir os gastos públicos com o sistema ora existente, aumentando o espaço orçamentário para
inves mentos em novas melhorias e expansões.
2.4.4
CONTRIBUIÇÃO: Ques ona se não seria mais adequado exigir uma qualiﬁcação técnica mais rigorosa das empresas interessadas em par cipar da licitação dos
serviços metroviários do Distrito Federal, tendo em vista que é estabelecida uma experiência de pelo menos doze meses em prestação de serviço de
metroviário, de transporte sobre trilhos ou cole vo urbano de pelo menos oitenta e cinco mil passageiros por dia, o que corresponderia a menos da metade
da demanda iden ﬁcada nos serviços ora em operação.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A experiência exigida na minuta de Edital de Licitação deve ser suﬁciente para garan r o conhecimento, por parte dos licitantes, das a vidades
necessárias para operar de forma adequada um sistema de transporte metroviário com caracterís cas similares à do Distrito Federal. Exigências excessivas,
por sua vez, reduziriam a compe ção pelo mercado, diminuindo os bene cios advindos do certame licitatório. Diante do exposto, o Tribunal de Contas da
União – TCU estabeleceu como parâmetro, observado também pelas demais cortes de contas do país, a exigência de experiência na execução de serviço
correspondente a metade daquele que é objeto do procedimento licitatório. Tendo em vista que a projeção de demanda nos serviços ferroviários do Distrito
Federal é da ordem de 170.000 pass/dia no mês de maior demanda, adotou-se o valor de 85.000 pass/dia como parâmetro da experiência exigida dos
licitantes.
Nº: 2.5
NOME: Renata Campos
2.5.1
CONTRIBUIÇÃO: Considera o prazo disponibilizado para avaliação dos estudos de viabilidade curto, em virtude do volume do material disponibilizado.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Já houve prorrogação do período de contribuição, conforme Comunicado Relevante publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal em 14 de
setembro de 2020.
2.5.2
CONTRIBUIÇÃO: Aﬁrma que o inves mento na melhoria do sistema metroviário já deveria ser feito pelo GDF, sobretudo no sistema de abastecimento de
energia, com os recursos provenientes da arrecadação tarifária.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Informações sobre as estratégias atuais de gestão dos serviços metroviários do Distrito Federal não se referem ao objeto da Audiência Pública.
2.5.3
CONTRIBUIÇÃO: Alega que a perspec va de concessão dos serviços metroviários trouxe insegurança para os empregados da Metrô/DF e sugere a inclusão de
garan a dos empregos no edital e nos estudos.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Apesar de o assunto não ser objeto da consulta e audiência pública, cabe informar que a Administração Pública pretende dar aos empregados
do Metrô/DF diferentes alterna vas, como con nuar nas a vidades remanescentes da Companhia, serem aproveitados em outras autarquias ou órgãos do
GDF ou serem contratados pela futura concessionária.
Nº: 2.6
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NOME: Manoel Messias
2.6.1
CONTRIBUIÇÃO: Alega que a arrecadação feita pelo Metrô abastece a “conta cem” do Governo e com a concessão tal recurso deixaria de exis r. Aﬁrma,
também, que o concessionário será ressarcido pelos inves mentos realizados a par r dos impostos arrecadados dos contribuintes e ques ona porque o
inves mento não é realizado hoje.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A vantajosidade da opção pela concessão no lugar de sustentar a gestão, operação e manutenção dos serviços de transporte metroviário com
a Administração Pública consta dos estudos de viabilidade disponibilizados no procedimento de Consulta e Audiência Públicas, especiﬁcamente no Produto 5
– Avaliação Econômica-Financeira.
2.6.2
CONTRIBUIÇÃO: Aﬁrma que todas as falhas que existem no Metrô hoje acontecem em a vidades terceirizadas.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Informações sobre as estratégias atuais de gestão dos serviços metroviários do Distrito Federal não se referem ao objeto da Audiência Pública.
2.6.3
CONTRIBUIÇÃO: Informa exis r um símbolo desconhecido na fórmula de cálculo da Tarifa Técnica de Remuneração.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A equação referente à Tarifa Técnica de Remuneração adota notação matemá ca existente.
Nº: 2.7
NOME: Gustavo Seraﬁm
2.7.1
CONTRIBUIÇÃO: Aﬁrma considerar um absurdo a realização de Audiência pública em período de pandemia, o que colocaria em risco os par cipantes e
restringiria a par cipação da população.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Audiência Pública foi realizada no dia 17 de setembro de 2020 no Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal –
DER/DF, com a presença de um público total de 19 pessoas, composto em sua maioria por representantes do Sindicato dos Metroviários – SindMetrô, da
Câmara Legisla va do Distrito Federal e do Movimento Passe Livre.
Dos presentes, sete pessoas apresentaram suas observações e contribuições ao longo da Audiência, sendo outorgado o tempo necessário para que todos se
manifestassem livremente. Em decorrência da preocupação da Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB em garan r a livre par cipação de todos os
presentes, a Audiência Pública que nha duração prevista de 2h, estendeu-se por 4h14, das quais aproximadamente 3h14 foram dedicadas a sanar dúvidas
dos par cipes.
Para garan r uma maior divulgação do trabalho e facilitar uma par cipação efe va de toda a
sociedade, a audiência pública foi virtualmente transmi da pelo canal da SEMOB no Youtube, que contou com o acompanhamento de aproximadamente
1.800 pessoas, sendo que até o ﬁnal do dia 25 de setembro de 2020, mais de 2.200 pessoas haviam visualizado a Audiência Pública. Foi franqueada, ainda, a
par cipação por meio de whatsapp cujo número foi divulgado no site a SEMOB.
Em razão do esforço da SEMOB para garan r a par cipação de toda a sociedade, foram recebidas mais de 430 contribuições, que compõem o presente
relatório.
2.7.2
CONTRIBUIÇÃO: Alega discordar totalmente dos estudos de viabilidade subme dos à consulta e Audiência Públicas, que tal inicia va é o ﬁm do provimento
público dos serviços de Metrô e que se for realizada a “priva zação” a prestação do serviço ﬁcará mais cara.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A vantajosidade da opção pela concessão no lugar de sustentar a gestão, operação e manutenção dos serviços de transporte metroviário com
a Administração Pública consta dos estudos de viabilidade disponibilizados no procedimento de Consulta e Audiência Públicas, especiﬁcamente no Produto 5
– Avaliação Econômica-Financeira.
2.7.3
CONTRIBUIÇÃO: Ques ona se a concessão levará ao aumento de tarifas.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Tarifa Técnica de Remuneração – TTR representa o valor suﬁciente para cobrir os dispêndios com operação por passageiro transportado. Tal
valor deve ser garan do sob o risco de, em caso contrário, inviabilizar a prestação do serviço de transporte em questão.
Neste sen do, a Tarifa Técnica de Remuneração – TTR será reajustada a cada período de 12 meses para recomposição da inﬂação, conforme item especíﬁco
disposto na minuta de Contrato de Concessão.
A TTR poderá, ainda, variar para mais ou para menos em função da alteração da demanda de referência, conforme disposto na minuta de Contrato de
Concessão. Ressalte-se que a repar ção dos riscos de demanda foi feita de forma paritária, podendo impactar a TTR posi vamente ou nega vamente de
forma igual, conforme o comportamento da demanda ao longo do contrato. Assim demandas inferiores à projetada levarão ao aumento da TTR e demandas
superiores à TTR levarão à sua redução de forma proporcional, de forma a manter a operação adequada dos serviços de transporte metroviário de
passageiros e cobrir os custos de operação dos serviços metroviários.
Cabe destacar, por ﬁm, que se trata de cláusula obrigatório dos Editais de Licitação, conforme o art. 40 da Lei nº 8.666/1993:
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Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repar ção interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execução e o po da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efe va do custo de produção, admi da a adoção de índices especíﬁcos ou
setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela;
[...]

Ressalte-se, por ﬁm, que Tarifa Usuário, cobrada dos passageiros, é dis nta da Tarifa Técnica de Remuneração e a deﬁnição de seu aumento depende da
polí ca tarifária estabelecida pelo Poder Público.
2.7.4
CONTRIBUIÇÃO: Ques ona a legalidade da URBI par cipar da PMI que deu origem aos estudos de viabilidade subme dos à consulta e audiência públicas que,
segundo o contribuinte, prestaria um serviço de transporte rodoviário de passageiros ruim na opinião do contribuinte.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os Procedimentos para Manifestação de Interesse (PMI), no âmbito do Distrito Federal, são regidos pela Decreto nº 39.613/2019, que foi
rigorosamente observado em todas as etapas do trabalho. A seleção dos estudos de viabilidade desenvolvidos pela Urbi e pelo Metrô/SP, por sua vez,
baseou-se em critérios obje vos, sendo o Relatório 01 produzido pela Comissão Técnica como resultado do processo de seleção divulgado por ocasião da
Consulta e Audiência Públicas. Cabe destacar, por ﬁm, que não havia qualquer impedimento legal para a par cipação da empresa Urbi no citado
procedimento.
3. CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA CONSULTA PÚBLICA
Nº: 3.1
NOME: Helton Carvalho
CONTRIBUIÇÃO:
3.1.1
Prezados,
Gostaria de sugerir que a nova gestão levasse em consideração:
Mais opções para pagamento da viagem, como cartão de crédito e débito. Se possível as catracas aceitarem cartão de crédito e débito por aproximação,
como nas grandes capitais mundiais;
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Gestão da arrecadação será realizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A. a quem a Lei Distrital nº 6.334, de 19 de julho de 2019, e o Decreto
Distrital nº 39.994, de 6 de agosto de 2019, atribuíram a competência para, por meio do Sistema de Bilhetagem Automá ca, realizar e manter o cadastro de
usuários do STPC; processar dados e informações de tais usuários; gerar, validar, distribuir e comercializar os cartões e créditos de viagem no Sistema; bem
como repassar os valores arrecadados a tulo de tarifa de transporte para cada delegatário dos serviços integrantes do STPC, nos montantes que lhes são
individualmente devidos.
3.1.2
Carros novos, mais velozes e mais silenciosos;
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A frota ora existente será reformada, para obter maior eﬁciência na operação e conforto para os usuários, com destaque para os trens da
frota 1000 (mais an gos), que terão modernizados os sistemas de propulsão, suprimento elétrico, freio, portas e iluminação, além da instalação de sistema de
refrigeração do ar. Os trens da frota 2000, por sua vez, terão o acréscimo do sistema de refrigeração de ar. Está prevista, ainda, a aquisição de frota adicional
visando atender a evolução da demanda ao longo do horizonte de projeto (30 anos). Cabe destacar, no que se refere ao conforto acús co, que com a
implantação de ar condicionado nos trens, o nível de ruído interno nos carros reduz-se dras camente.
3.1.3
Melhorar as informações sobre as viagens tanto dentro do carro como nas plataformas.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Neste sen do, não ﬁca claro a quais informações a contribuição se refere, mas cabe ao concessionário planejar sua operação de forma a prestar um serviço
adequado aos usuários, inclusive com a prestação de informações corretas.
Nº: 3.2
NOME: Classiusdf
CONTRIBUIÇÃO:
Bom dia,
Como usuário e testemunha de quem viu a construção do metrô, deixo algumas sugestões:
3.2.1
Instalação de portas automá cas de vidro entre o vão dos trilhos e plataforma. Para que permaneçam fechadas quando os vagões não es verem parados na
estação. Só abrindo quando o trem parar na estação. Ficando a estação bem mais segura e assim evitando que pessoas ou objetos possam cair nos trilhos.
RESPOSTA: Rejeitada
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JUSTIFICATIVA: Portas de plataforma não foram previstas, visto que operacionalmente elas são incompa veis com o sistema de sinalização instalado no Metrô
do Distrito Federal.
Ademais observou-se, ao longo do desenvolvimento dos estudos de viabilidade, que os passageiros são respeitosos e possuem um bom comportamento, fato
que minimiza os riscos decorrentes de eventuais condutas inadequadas ao longo da operação dos serviços metroviários do Distrito Federal.
3.2.2.
Instalação de totens para aquisição de bilhetes com a quan dade de viagens que o passageiro desejar. É desumano ﬁcar numa ﬁla com apenas um atendente.
E só podendo comprar uma única viagem. Em Lisboa e Madri, você compra um cartão e acrescenta quantas viagens desejar. Pagando com dinheiro ou cartão.
Somando a essa sugestão, desenvolver um aplica vo para compra das viagens. Quando o usuário es ver na catraca, é só aproximar o aparelho celular e a
viagem será debitada. Semelhante ao pagamento de cartão via celular.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Gestão da arrecadação será realizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A. a quem a Lei Distrital nº 6.334, de 19 de julho de 2019, e o Decreto
Distrital nº 39.994, de 6 de agosto de 2019, atribuíram a competência para, por meio do Sistema de Bilhetagem Automá ca, realizar e manter o cadastro de
usuários do STPC; processar dados e informações de tais usuários; gerar, validar, distribuir e comercializar os cartões e créditos de viagem no Sistema; bem
como repassar os valores arrecadados a tulo de tarifa de transporte para cada delegatário dos serviços integrantes do STPC, nos montantes que lhes são
individualmente devidos.
3.2.3.
Instalação de ar condicionado e rede Wi-Fi nos próprios trens. Não se limitando apenas em algumas estações.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A frota ora existente será reformada, para obter maior eﬁciência na operação e conforto para os usuários, com destaque para os trens da frota
1000 (mais an gos), que terão modernizados os sistemas de propulsão, suprimento elétrico, freio, portas e iluminação, além da instalação de sistema de
refrigeração do ar. Os trens da frota 2000, por sua vez, terão o acréscimo do sistema de refrigeração de ar. Está prevista, ainda, a aquisição de frota adicional
visando atender a evolução da demanda ao longo do horizonte de projeto (30 anos).
3.2.4.
Expansão da linha do metrô para Recanto das Emas, Gama e até o ﬁnal do eixo norte.
Eram essas as minhas contribuições.
Obrigado.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: O projeto foca na melhoria do sistema existente, oferecendo um transporte mais adequado e eﬁciente à população, ﬁcando a cargo da
Administração Pública eventuais expansões, inclusive para Recanto das Emas, Gama e Asa Norte. Cabe destacar que com o aumento da eﬁciência do sistema
de transporte público como um todo, existe a expecta va de reduzir os gastos públicos com o sistema ora existente, aumentando o espaço orçamentário para
inves mentos em novas melhorias e expansões.
Nº: 3.3
NOME: Vantuel Tomaz de Souza Oliveira
CONTRIBUIÇÃO:
Contra a concessão do Metrô
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 3.4
NOME: Dragon Rex
CONTRIBUIÇÃO:
Eu sinceramente não acredito que a concessão vai trazer bene cio para o metrô sou totalmente contra o subsídio público vai ser bem maior que a economia
projetada de 195 milhões em 30 anos.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A economia projetada decorre de uma comparação entre o dispêndio ora existente com a gestão, operação e manutenção dos serviços
metroviários pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF e o projetado com a Concessão para que tais a vidades sejam executadas por
concessionário privado, durante o período da Delegação, conforme apresentado nos estudos de viabilidade.
Nº: 3.5
NOME: Aylton Melo
CONTRIBUIÇÃO:
#metropublico
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 3.6
NOME: Asley Ribeiro
CONTRIBUIÇÃO:
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Sou contra a concessão. Não é segredo para ninguém que esse po de concessão onera ainda mais os cofres públicos. Pois, além de garan r ﬁnanceiramente
o serviço metroviário, o GDF deverá assegurar o lucro da concessionária.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto
Nº: 3.7
NOME: Anderson Mendes
CONTRIBUIÇÃO:
Venho por meio desta, sugerir que o MetroDf con nue sendo uma empresa pública, e que haja mais inves mento na prestação de serviços, conforto das
estações e diminuição de passagens, pois a mobilidade não é um produto, más sim um direito de todos os cidadões de uma cidade.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo em discussão na Consulta e Audiência Públicas tem por obje vo delegar a gestão, manutenção e operação dos serviços de
transporte metroviário por 30 anos, retornando tais a vidades, após o período de Concessão, para o Governo do Distrito Federal.
Desta forma, as demais a vidades da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF estabelecidas na legislação e que não serão objeto da
Concessão, a exemplo daquelas consignadas na Lei nº 513/1993, con nuarão como atribuição daquela empresa:
Art. 1º - Fica o Poder Execu vo autorizado a criar, observada a legislação própria, uma empresa pública sob a forma de sociedade por
ações, denominada Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, que usará a sigla – METRÔ – DF.
§ 1° O METRÔ-DF tem por ﬁnalidade:
I - planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público cole vo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como
explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua a vidade
produ va;
II - organizar, ﬁscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de a vidades
comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas.
[...]

Quanto aos inves mentos, cabe destacar que estão previstos, com a concessão, diversos inves mentos, como reforma e aquisição de material rodante,
reforma das estações e ﬁnalização da estação 104 sul, dentre outros, conforme apresentado nos estudos de viabilidade e nas minutas de edital de licitação e
de contrato de concessão.
Nº: 3.8
NOME: Marcela Amorim
CONTRIBUIÇÃO:
A preocupação do usuário do metrô quanto a priva zação está ligada ao aumento de tarifas e a possível precarização dos serviços, visto que as empresas de
ônibus não prestam um bom serviço ao usuário, por que com o metrô seria diferente. E a questão da economia dos gastos públicos, em todos os casos vemos
que o Governo repassa subsídios as empresas contratadas para complementação de tarifa. Priva zar o serviços públicos que prestam bom serviços não é
solução para tudo.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo em discussão na Consulta e Audiência Públicas tem por obje vo delegar a gestão, manutenção e operação dos serviços de
transporte metroviário por 30 anos, retornando tais a vidades, após o período de Concessão, para o Governo do Distrito Federal.
Desta forma, as demais a vidades da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF estabelecidas na legislação e que não serão objeto da
Concessão, a exemplo daquelas consignadas na Lei nº 513/1993, con nuarão como atribuição daquela empresa:
Art. 1º - Fica o Poder Execu vo autorizado a criar, observada a legislação própria, uma empresa pública sob a forma de sociedade por
ações, denominada Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, que usará a sigla – METRÔ – DF.
§ 1° O METRÔ-DF tem por ﬁnalidade:
I - planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público cole vo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como
explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua a vidade
produ va;
II - organizar, ﬁscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de a vidades
comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas.
[...]

Para garan r a prestação adequada dos serviços públicos, por sua vez, foram estabelecidos indicadores de desempenho que têm repercussão, inclusive, na
remuneração da Concessionária, podendo resultar em uma redução de até 5% da Tarifa Técnica de Remuneração a ser recebida pela Concessionária.
Já a economia projetada decorre de uma comparação entre o dispêndio ora existente com a gestão, operação e manutenção dos serviços metroviários pela
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF e o projetado com a Concessão para que tais a vidades sejam executadas por concessionário
privado, durante o período da Delegação, conforme apresentado nos estudos de viabilidade.
Nº: 3.9
NOME: Maria de Loudes Galvão
CONTRIBUIÇÃO:
Sou contra a concessão do Metrô Df
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 3.10
NOME: Danilo Chmurzynski
CONTRIBUIÇÃO:
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Sobre a consulta pública a respeito da priva zação do Metrô DF me posiciono contra essa proposta devido a impossibilidade que isso venha a ocorrer sem
que o GDF de fato economize recursos após implementada essa proposta. Caso venha a acontecer será necessário que o GDF subsidie a empresa que assumir
efe vamente a empresa pública a ﬁm de complementar os recursos necessários para que se torne atra va e viável a concessão.
Se compararmos as verbas trabalhistas de empregados concursados com os recursos efe vamente gastos com uma priva zação notamos que manter o metrô
público é mais eﬁciente, ﬁnanceiramente falando. Os empregados terceirizados, contratados, ganham menos e tem menos qualiﬁcações e direitos, tendo em
vista que no transporte metroviário é extremamente necessário que se tenha uma mão de obra com qualidade, devido a complexidade do sistema,
tecnicamente falando. É preciso que se tenha conhecimentos técnicos especíﬁcos. Quem acaba levando a maior fa a do bolo sempre é o empresário
recebendo altos lucros. A população acreditava ser uma boa solução, mas atualmente, por conta dos exemplos já pra cados, têm, com grande clareza que
essa não é a melhor solução. Priva zar não está mais entre as melhores soluções.
Na empresa metrô DF existem muitos empregados COMISSIONADOS, com altos salários e isso torna a empresa ﬁnanceiramente prejudicada e inviável aos
olhos da população.
Acredito que o Metrô DF deva permanecer público e que seja realizada uma reforma geral para que se torne mais eﬁciente em diversos pontos.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A economia projetada decorre de uma comparação entre o dispêndio ora existente com a gestão, operação e manutenção dos serviços
metroviários pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF e o projetado com a Concessão para que tais a vidades sejam executadas por
concessionário privado, durante o período da Delegação, conforme apresentado nos estudos de viabilidade.
Cabe destacar que, visando garan r uma operação adequada dos serviços de transporte metroviário, as proponentes deverão comprovar, para par cipar do
certame licitatório, experiência na operação de serviços similares, nos termos do disposto no item 12.7.1.1 da minuta de Edital de Licitação:
[...]
12.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
12.7.1. A documentação rela va à qualiﬁcação técnica consis rá em:
12.7.1.1. Atestado(s) ou cer dão(ões) de capacidade técnica da Proponente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando:
(i) Experiência na operação de sistema de transporte público de passageiros urbano ou metropolitano sobre trilhos, com tecnologia de
metrô ou ferroviária, por no mínimo 12 (doze) meses consecu vos, com pelo menos 85.000 (oitenta e cinco mil) entradas de
passageiros, em média por dia ú l, com integração sico-tarifária entre diferentes modais de transporte;
[...]

Nº: 3.11
NOME: Joao Gabriel Silva Godoi
CONTRIBUIÇÃO:
Olá, sugiro que caso seja concedido, os empregados públicos possam escolher o des no que irão con nuar prestando serviço ao GDF. Diversas empresas e
órgãos públicos precisam de funcionários. Isso tem que estar encampado no projeto de concessão.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Apesar de o assunto não ser objeto da consulta e audiência pública, cabe informar que a Administração Pública pretende dar aos empregados
do Metrô/DF diferentes alterna vas, como con nuar nas a vidades remanescentes da Companhia, serem aproveitados em outras autarquias ou órgãos do
GDF ou serem contratados pela futura concessionária.
Nº: 3.12
NOME: Sandro Soares de Souza
CONTRIBUIÇÃO:
Meu nome é Sandro Soares de Souza, diretor de Bene cios e Administração da Regius, que é a empresa responsável pela administração do Plano de
previdência complementar CD-Metrô/DF, oferecido para os empregados dessa empresa.
Minha contribuição para a audiência pública rela va a concessão da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal para a inicia va privada é que os
empregados transferidos para a empresa concessionária tenham a garan a de manutenção do seu Plano de Previdência Complementar. Dessa forma, minha
sugestão é a inclusão de cláusula no “Contrato de Parceria Público-Privada de Serviços Públicos”, obrigando a SPE criada para gerir o Metrô tornar-se também
patrocinadora do mesmo Plano (CNPB Nº 2014.0021-18), de maneira a viabilizar a permanência dos empregados transferidos, bem como poder oferecer
plano de previdência complementar para os novos contratados.
O Plano de bene cios CD-Metrô foi criado na modalidade de Contribuição Deﬁnida, não trazendo riscos atuariais para os patrocinadores e par cipantes do
Plano, conforme regulamento anexo.
Lembrando que as contribuições patronais para o Plano CD-Metrô possuem dedução ﬁscal de até 20% sobre o valor da folha de pagamento, estabelecido pela
Lei 9.532/1997, ar go 11, parágrafo 2º, regulamento pela Instrução Norma va RFB 1.700/2017, ar go 135, parágrafo 1º.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Apesar de o assunto não ser objeto da consulta e audiência pública, cabe informar que a Administração Pública pretende dar aos empregados
do Metrô/DF diferentes alterna vas, como con nuar nas a vidades remanescentes da Companhia, serem aproveitados em outras autarquias ou órgãos do
GDF ou serem contratados pela futura concessionária.
Caso optem por aceitar a proposta de trabalho da futura concessionária, novo vínculo emprega cio se estabelecerá, cabendo as condições de trabalho serem
estabelecidas entre os empregados e a empresa vencedora do processo licitatório.
Nº: 3.13
NOME: Thaise Moraes
CONTRIBUIÇÃO:
Como usuária assídua do Metro e também residente próximo a estação aguas claras, vejo como cruciais algumas medidas que poderiam melhor e muito o
serviço:
Por exemplo, manutenção de trilhos e carros. Os trilhos fazem bastante barulho, especialmente em algumas estações (dentro do tunel mesmo) e que talvez já
estejam acima dos decibéis permi dos. E também perto da minha casa. O barulho tem aumentado ano a ano, o que me leva a crer ser um problema de
manunteção.
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Os carros e as estações podem ser melhorados. Com catracas mais inteligentes. Além do mais, é imprescindível o aumento de carros devido a demanda.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Com a implantação de ar-condicionado nos trens, o nível de ruído interno nos carros reduz-se dras camente. Em que pese vibrações e ruídos
serem normais no tráfego de trens, a correta manutenção da Via Permanente (trilhos e lastro) oferece maior conforto acús co às áreas lindeiras. Caso as
medições apresentem valores acima da legislação vigente, providências devem ser tomadas pela Concessionária como, por exemplo, a instalação de barreiras
acús cas.
Ressalte-se, que o Ins tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Brasília Ambiental – IBRAM, emi u Licença que condiciona a
manutenção da operação à apresentação de relatório anual de ruído e vibrações de acordo com a metodologia e locais deﬁnidos em Termo de Referência
apresentado pelo Metrô
Ademais, caso a concessionária descumpra a legislação vigente, bem como as regras estabelecidas no contrato de concessão, está sujeita às sanções cabíveis,
respeitada o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A frota ora existente, por sua vez, será reformada, para obter maior eﬁciência na operação e conforto para os usuários, com destaque para os trens da frota
1000 (mais an gos), que terão modernizados os sistemas de propulsão, suprimento elétrico, freio, portas e iluminação, além da instalação de sistema de
refrigeração do ar. Os trens da frota 2000, por sua vez, terão o acréscimo do sistema de refrigeração de ar. Está prevista, ainda, a aquisição de frota adicional
visando atender a evolução da demanda ao longo do horizonte de projeto (30 anos).
Nº: 3.14
NOME: Rodrigo de Paula Fontes
CONTRIBUIÇÃO:
Sou Rodrigo de Paula Fontes, residente à Rua 20 Norte de águas Claras. Gostaria de sugerir que para a nova licitação fosse considerado alguma forma de
minimizar o ruído, melhor, o barulho que a linha de metrô provoca quando passa pelas áreas urbanas onde ele não é subterrâneo.
O barulho provocado é muito alto e construção de barreiras já seria uma solução.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Com a implantação de ar-condicionado nos trens, o nível de ruído interno nos carros reduz-se dras camente. Em que pese vibrações e ruídos
serem normais no tráfego de trens, a correta manutenção da Via Permanente (trilhos e lastro) oferece maior conforto acús co às áreas lindeiras. Caso as
medições apresentem valores acima da legislação vigente, providências devem ser tomadas pela Concessionária como, por exemplo, a instalação de barreiras
acús cas.
Ressalte-se, que o Ins tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Brasília Ambiental – IBRAM, emi u Licença que condiciona a
manutenção da operação à apresentação de relatório anual de ruído e vibrações de acordo com a metodologia e locais deﬁnidos em Termo de Referência
apresentado pelo Metrô
Ademais, caso a concessionária descumpra a legislação vigente, bem como as regras estabelecidas no contrato de concessão, está sujeita às sanções cabíveis,
respeitada o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nº: 3.15
NOME: Jonh Piter
CONTRIBUIÇÃO:
Ola,
Não faz a concessão do metrô, a gestão dele já é boa o que o metrô-df precisa mesmo é uma expansão para o resto do DF, pois já tem um funcionamento
rela vamente bom, ele é limpo, tá bem cuidado e etc. Então por favor não faz essa concessão
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 3.16
NOME: Adalberto R. Pereira
CONTRIBUIÇÃO:
Apresento a minha opinião sobre o assunto.
Se for para melhorar o serviço prestado ao usuário, a desesta zação é bem vinda. Aliás, acredito que no caso do Metrô, isso não seja muito di cil,
considerando o nível do serviço hoje prestado e vários problemas apresentados, como greves frequentes e longas, problemas técnicos, suspeita se
sabotagem pelos próprios funcionários, atendimento ruim, trens lotados, e demora no intervalo entre os trens, são alguns dos problemas que iden ﬁquei na
época que u lizava o transporte com mais frequência.
Não se deixem in midar pelo corpora vismo daqueles que são contrários à medida, eles sempre são contra qualquer mudança que possa rá-los da zona de
conforto.
Adalberto, morador de Águas Claras
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 3.17
NOME: Gildesio Pereira
CONTRIBUIÇÃO:
Venho trazer minha par cipação a esta Aud. Pública desta secretaria SEMOB, nós, moradores do RIACHO FUNDO II, REC das Emas, necessitamos urgente de
uma ligação direta a estação Samambaia Sul [Furnas], ligação entre as estações BRT ao Metrô.
Um trecho modesto que poderia ser contemplado pelo VLT. Traria muitos bene cios e desenvolvimento a esta região, carente de transporte e que sofre com
muitos engarrafamentos e EPNB com duas faixas de rolamento não dá conta em horários de pico.
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Riacho Fundo II sem ligação com o Riacho Fundo I, cidade colada porém, sem acesso regular. Segue um processo de plano de manejo parado no Ibram, a via
pelo INSTITUTO DE SAÚDE MENTAL. Até o momento, provisória e com muitos buracos e desníveis perigosos. Sem atuação por parte do poder público, devido
a inexistência do plano de manejo da área.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade ora em discussão se referem à concessão da gestão, operação e manutenção dos serviços de transporte metroviário
do Distrito Federal. Discussões quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
Nº: 3.18
NOME: Pierre M Almeida
CONTRIBUIÇÃO:
Apresento a minha opinião sobre o assunto.
Se for para melhorar o serviço prestado ao usuário, a desesta zação é bem vinda.
Acredito que no caso do Metrô, isso não seja muito di cil, considerando o nível do serviço hoje prestado e vários problemas apresentados, como greves
frequentes e longas, problemas técnicos e demora no intervalo entre os trens.
Não se deixem in midar pelo corpora vismo daqueles que são contrários à medida, eles sempre são contra qualquer mudança que possa rá-los da zona de
conforto. Ou acabamos com o corpora vismo retrógrado que busca interesses da minoria ou o corpora vismo acaba com Brasília e prejudica toda a
população.
Tenho absoluta certeza que se for feita pesquisa com a população, mais de 90% será favorável à priva zação.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 3.19
NOME: Claudio Vasconcelos Junior
CONTRIBUIÇÃO:
Apresento a minha opinião sobre o assunto.
Se for para melhorar o serviço prestado ao usuário, a desesta zação é bem vinda.
Acredito que no caso do Metrô, isso não seja muito di cil, considerando o nível do serviço hoje prestado e vários problemas apresentados, como greves
frequentes e longas, problemas técnicos e demora no intervalo entre os trens.
Não se deixem in midar pelo corpora vismo daqueles que são contrários à medida, eles sempre são contra qualquer mudança que possa rá-los da zona de
conforto. Ou acabamos com o corpora vismo retrógrado que busca interesses da minoria ou o corpora vismo acaba com Brasília e prejudica toda a
população.
Tenho absoluta certeza que se for feita pesquisa com a população, mais de 90% será favorável à priva zação.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 3.20
NOME: Constança Ponce de Leon
CONTRIBUIÇÃO:
Se for para melhorar o serviço prestado ao usuário, a desesta zação é bem vinda.
Acredito que no caso do Metrô, isso não seja muito di cil, considerando o nível do serviço hoje prestado e vários problemas apresentados, como greves
frequentes e longas, problemas técnicos e demora no intervalo entre os trens.
Não se deixem in midar pelo corpora vismo daqueles que são contrários à medida, eles sempre são contra qualquer mudança que possa rá-los da zona
de conforto. Ou acabamos com o corpora vismo retrógrado que busca interesses da minoria ou o corpora vismo acaba com Brasília e prejudica toda a
população.
Tenho absoluta certeza que se for feita pesquisa com a população, mais de 90% será favorável à priva zação.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não apresenta elementos que permitam seu aproveitamento no projeto.
Nº: 3.21
NOME: Tiago Augusto Alves Souza Dias (CCR S.A)
CONTRIBUIÇÃO:
O projeto de concessão do Metrô-DF é dotado de alta complexidade técnica, de modo a requerer elaboração de estudos completos e soﬁs cados, tanto para
garan r a viabilidade do projeto quanto o sucesso do próprio certame.
Por sua vez, faz-se necessário que os interessados em enviar suas contribuições ao projeto possam ter a oportunidade de absorver todas as informações
técnicas disponibilizadas para que elaborem estudos com qualidade à altura que o projeto demanda.
Porém a situação de Emergência de Saúde Pública causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), bem como as restrições de movimentação, impõe diﬁculdades
para a deslocamento e mobilização de equipes incluindo a contratação de consultores.
Portanto, a CCR S.A., com sede na Rua Chedid Jafet, 222 - bloco B – 5º andar, inscrita perante o CNPJ sob o n.º 02.846.056/0001-97, vem solicitar gen lmente
o adiamento, por pelo menos 20 dias corridos, da data para a entrega das contribuições à Consulta Pública em referência, cujo prazo se encerra no próximo
dia 13 deste mês.
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Reiteramos que, em nossa visão, o adiamento solicitado será realizado em bene cio da própria Administração Distrital, que receberá informações mais
robustas a respeito de projeto tão relevante.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Já houve prorrogação do período de contribuição, conforme Comunicado Relevante publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal em 14 de
setembro de 2020.
Nº: 3.22
NOME: Jose Carlos Bacelar Mar ns
CONTRIBUIÇÃO:
O Governo do DF deverá corcovar compromissos que a empresa vencedora será concessionária do metro de Brasília deverá assumir :
a) Colocar rede Wi-Fi vagões e estações bem como sinais das operadoras celular ;
b) Criar novas estações e criar rotas integração DF e cidades adjacentes de GO como ponto ﬁnal metro;
c) novas estações e as atuais sejam instaladas mini shopping e postos policiais ;
d) criar junto concessionária transporte público rodoviário estações e subestações integração metro e cole vo para troca transporte sem ônus;
e) reforma, melhoria estações e já instaladas bem como de novas estações e rotas sem ônus gov estadual ou federal
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados no âmbito da Audiência e Consulta Públicas têm caráter meramente referencial, sendo permi do aos
licitantes estabelecer suas próprias estratégias de operação, observados os critérios de desempenho estabelecidos no contrato de concessão. Desta forma,
caberá à futura concessionária deﬁnir o planejamento operacional a ser adotado ao longo da operação, visando atender os critérios de desempenho
estabelecidos no contrato de concessão, bem como os inves mentos a serem realizados visando melhorar os serviços ofertados aos usuários.
Nº: 3.23
NOME: Eric Farce e (Diretor Comercial & Project / Export ﬁnance –Alstom)
CONTRIBUIÇÃO:
Vimos pela presente mensagem solicitar a postergação do prazo para submissão de contribuições na audiência pública em 4 semanas a par r da data atual
(14 de outubro) com a ﬁnalidade de podermos ﬁnalizar a preparação das nossas contribuições, tanto em termos técnicos quando de es ma vas de CAPEX.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Já houve prorrogação do período de contribuição, conforme Comunicado Relevante publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal em 14 de
setembro de 2020.
Nº: 3.24
NOME: Wesley Ferro Nogueira (Ins tuto MDT)
CONTRIBUIÇÃO:.
3.24.1
Uma das estratégias defendidas para incremento da demanda é a abertura de novas estações, como 104 Sul, 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque. Mesmo se
sabendo que a projeção de demanda futura es ma um ﬂuxo menor de 600 passageiros/dia nessas estações, o GDF está mesmo disposto a inves r mais de R$
24 milhões para a implantação da Estação 104 Sul, pois as outras já estão prontas, o que não vai agregar quase nada à demanda do metrô?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A conclusão da Estação 104 Sul é importante por permi r a subs tuição de serviços de transporte rodoviário público de passageiros no
corredor Sul pelo serviço metroviário, reduzindo a sobreposição dos serviços e aumentando a eﬁciência do sistema de transportes como um todo. Ademais,
aumenta a capilaridade dos serviços de transporte metroviário de passageiros.
3.24.2.
No projeto de concessão do metrô está sendo proposta a integração com os ônibus do STPC/DF que operam em linhas do Eixo Sul, com previsão de ex nção
e seccionamento. Considerando que o atual contrato já caminha para o ﬁm do período de 10 anos da concessão e que não deverá ser renovado, no edital da
nova licitação esse novo desenho será implantado?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
3.24.3.
O seccionamento de linhas, como está sendo conﬁgurado, não irá aumentar o tempo de viagem do usuário com uma integração compulsória, que acontecerá
já próximo do ﬁnal da sua viagem? Por exemplo, alguém que saia de Planal na com des no ao Eixo Sul terá que desembarcar na Rodoviária do Plano para
fazer um transbordo e acessar o metrô para concluir a sua viagem. A integração vai acontecer na parte ﬁnal da viagem, após um longo deslocamento. Isso
não vai afastar o usuário do sistema de transporte público?
RESPOSTA: Esclarecimentos
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JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
3.24.4.
Como essa integração forçada vai manter o usuário no sistema? Não haverá um grande risco da sua migração para o transporte individual motorizado ou para
o transporte clandes no, visando uma viagem mais rápida?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
3.24.5.
Programa-se o estabelecimento da proibição do embarque de bicicletas no metrô, diferente do que acontece hoje. Esse po de medida vai es mular o
usuário ciclista a realizar a sua viagem no metrô, já que na primeira e na úl ma milha ele u liza a bicicleta?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade, bem como a minuta de contrato de concessão, não vedam o transporte de bicicletas nos serviços metroviários do
Distrito Federal.
3.24.6.
No Caderno 1 defende-se a transformação dos bolsões de estacionamento junto às estações em locais de parada de ônibus, dentro da estratégia de
acessibilidade para incremento ao número de passageiros no metrô. Essa proposta não entra em contradição com o Projeto Zona Verde, que sugere a
u lização dos mesmos bolsões para a integração entre automóvel e metrô, sem o pagamento de tarifa pelo estacionamento? Qual das duas propostas
prevalecerá?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Serão feitos, pelo GDF, os ajustes necessários para melhorar a acessibilidade do usuário do transporte cole vo aos serviços metroviários
quando necessário, o que não impede a implementação da integração entre automóvel e metrô nos bolsões de estacionamentos existentes.
Caso exista necessidade de implantação de abrigos ou outros equipamentos ou vias públicas em estacionamentos abrangidos pela futura concessão do
Projeto Zona Verde, as regras da respec va minuta de Contrato já preveem tal prerroga va para o Poder Concedente, inclusive em casos que resultem na
supressão de vagas.
3.24.7.
Se a operação atual do metrô já expõe um nível de saturação, conforme relação Volume/Capacidade Máxima da Via (V/C), com trechos já próximo do nível 1
(como entre as Estações Guará e Feira), algumas intervenções já não poderiam ocorrer no atual modelo, como o inves mento público na modernização dos
sistemas e na aquisição de novos trens para a redução do headway?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Informações sobre as estratégias atuais de gestão dos serviços metroviários do Distrito Federal não se referem ao objeto da Audiência Pública.
3.24.8.
O projeto defende o tempo todo a necessidade da integração do metrô com o sistema de transporte público rodoviário como instrumento fundamental para
o incremento do número de passageiros, mas não concentra a defesa na necessidade do deses mulo ao uso de automóveis como estratégia para o alcance
desse obje vo. Considerando que apenas 7,5% das viagens do metrô tem a integração com o automóvel, essa diretriz não deveria ser encampada com
prioridade pelo GDF para aumentar o carregamento da rede?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A integração entre os diferentes modos de transporte público de passageiros é fundamental para criar um sistema de transporte eﬁciente e
racional no Distrito Federal, inclusive para atrair novos usuários. Tal fato não é excludente do incen vo ao uso do sistema de transporte metroviário de
passageiros por parte de usuários do transporte privado. Neste sen do tem-se, por exemplo, o projeto Zona Verde, que implementa estacionamentos
rota vos na região do Plano Piloto e aumenta a atra vidade do transporte público em relação a tal modalidade de deslocamento.
3.24.9.
O estudo avalia que o aumento da frota de automóveis e os conges onamentos na cidade irão aumentar o tempo de viagem no transporte público rodoviário
e que isso acabará atraindo usuários ao metrô. O correto não seria defender o inves mento em faixas e corredores exclusivos para a redução do tempo de
viagem do usuário do transporte público?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O inves mento em transporte metroviário não é excludente em relação a inves mentos em outras modalidades de transporte público que
são, na realidade, complementares. Desta forma, o transporte público deve funcionar como uma rede racional, buscando minimizar as ineﬁciências
produ vas que oneram os custos operacionais, como a concorrência entre diferentes modos de transporte público em um mesmo corredor.
Nesse sen do, o transporte metroviário, como um sistema de transporte de massa, deve funcionar como um elemento estruturador da rede de transportes
na região em que atua, sendo alimentado por modos de transporte de menor capacidade e maior ﬂexibilidade, como o transporte cole vo por ônibus.
O BRT, sistema de transporte de média capacidade, faz papel semelhante ao exercido pelo transporte metroviário nas áreas em que atua devendo, também,
ser alimentado por serviços de menor capacidade.
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Neste sen do, a SEMOB está, inclusive, com o Procedimento para Manifestação de Interesse nº 04/2019 (PMI nº 04/2019) em andamento, que tem por
objeto a apresentação de estudos de modelagem técnica, operacional, econômico-ﬁnanceira e jurídica visando a concessão da conclusão da construção,
manutenção e gestão dos sistemas de BRT Oeste e Sul, bem como da modernização e gestão do Terminal Asa Sul (TAS).
3.24.10.
O incremento do carregamento da rede se daria somente com as mudanças propostas (reorganização das linhas, acessibilidade, abertura de novas estações e
redução do headway? Também não seriam necessárias ações para restrição ao uso de automóvel na cidade?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A integração entre os diferentes modos de transporte público de passageiros é fundamental para criar um sistema de transporte eﬁciente e
racional no Distrito Federal, inclusive para atrair novos usuários. Tal fato não é excludente do incen vo ao uso do sistema de transporte metroviário de
passageiros por parte de usuários do transporte privado. Neste sen do tem-se, por exemplo, o projeto Zona Verde, que implementa estacionamentos
rota vos na região do Plano Piloto e aumenta a atra vidade do transporte público em relação a tal modalidade de deslocamento.
3.24.11.
A conﬁguração atual do trem com apenas 4 carros não seria um obstáculo para o atendimento a um possível aumento da demanda?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A ampliação da capacidade de um sistema de transportes pode se dar de diversas formas, como o aumento da capacidade do veículo, ou no
caso do sistema metroviário, do trem, ou com a redução do intervalo entre as viagens (headway). No caso do Distrito Federal, todo o sistema, sobretudo as
estações, foi concebido para receber trens compostos por 4 carros, o que diﬁculta signiﬁca vamente a possibilidade de adotar trens com um número maior
de carros, tendo em vista que seriam necessários inves mentos em obras civis. Diante do exposto, buscou-se, no estudo de viabilidade subme do à consulta
e audiência públicas, reduzir o headway entre as viagens com inves mentos no incremento da frota e na estruturação dos sistemas de sinalização e de
abastecimento elétrico.
3.24.12.
Com o carregamento máximo já alcançado com o transporte de 168 mil passageiros/dia, o metrô no DF é o modal mais adequado para a realidade local? Um
modal de alta capacidade é indicado para o atendimento de uma demanda desproporcional dentro de um território também caracterizado pelo baixo
adensamento populacional?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O transporte metroviário, como um sistema de transporte de massa, deve funcionar como um elemento estruturador da rede de transportes
na região em que atua, sendo alimentado por modos de transporte de menor capacidade e maior ﬂexibilidade, como o transporte cole vo por ônibus. Neste
sen do, os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
3.24.13.
O PDTT defendeu a abertura de apenas 3 estações na Asa Norte, caso venha a ocorrer a expansão do sistema metroviário. Por que agora há o estudo sugere a
abertura de 9 estações, mesmo considerando que o ﬂuxo de passageiros será insigniﬁcante?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade não propõem a expansão para a Asa Norte, mas a conclusão das estações 104 Sul, 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque.
Ressalte-se que à época da entrega do trabalho (outubro de 2019), as estações 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque estavam em fase ﬁnal de conclusão, estando
atualmente operacionais.
A conclusão da Estação 104 Sul é importante por permi r a subs tuição de serviços de transporte rodoviário público de passageiros no corredor Sul pelo
serviço metroviário, reduzindo a sobreposição dos serviços e aumentando a eﬁciência do sistema de transportes como um todo. Ademais, aumenta a
capilaridade dos serviços de transporte metroviário de passageiros.
3.24.14.
A extensão do metrô até a Asa Norte, tão defendida por vários segmentos, contribuirá para o incremento de apenas mais 26 mil passageiros/dia ao sistema. É
adequado inves r mais de R$ 10 bilhões para a implantação de um projeto que não representará acréscimo signiﬁca vo para um modal de alta capacidade?
A avaliação custo-bene cio não deveria orientar o planejamento das ações?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade não preveem a expansão para a Asa Norte, mas a conclusão das estações 104 Sul, 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque.
Ressalte-se que à época da entrega do trabalho (outubro de 2019), as estações 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque estavam em fase ﬁnal de conclusão, estando
atualmente operacionais.
A conclusão da Estação 104 Sul é importante por permi r a subs tuição de serviços de transporte rodoviário público de passageiros no corredor Sul pelo
serviço metroviário, reduzindo a sobreposição dos serviços e aumentando a eﬁciência do sistema de transportes como um todo. Ademais, aumenta a
capilaridade dos serviços de transporte metroviário de passageiros.
3.24.15.
O Consórcio selecionado realizou apenas uma visita técnica para conhecer o sistema metroviário do DF, inclusive com algumas observações realizadas apenas
a par r de dentro do trem? Isso não compromete uma análise técnica mais criteriosa da situação da via permanente?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Além da inspeção visual da via permanente, o grupo selecionado teve acesso, também, a informações fornecidas pela Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF, o que permi u realizar as previsões constantes dos estudos de viabilidade. Cabe destacar que os estudos de
viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas veram por obje vo dimensionar os inves mentos e recursos necessários para que
o sistema metroviário suporte o cenário apresentado na audiência e consulta públicas, sobretudo para estabelecer o valor máximo da contraprestação a ser
admi do no processo licitatório. Cabe aos interessados na licitação empreenderem estudos complementares que entenderem per nentes.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_si…
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3.24.16.
No modelo operacional a ser implantado é destacado que se pretende a oferta de um transporte com segurança, conﬁabilidade, rapidez, conforto e
responsividade, contribuindo com a qualidade de vida dos passageiros. A integração compulsória no ﬁnal do trecho vai garan r essa qualidade de vida ao
usuário?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O transporte metroviário, como um sistema de transporte de massa, deve funcionar como um elemento estruturador da rede de transportes
na região em que atua, sendo alimentado por modos de transporte de menor capacidade e maior ﬂexibilidade, como o transporte cole vo por ônibus. Neste
sen do, os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.

3.24.17.
No Caderno 3, Tabela 5, Fluxo de Passageiros por Estação, é informado de que o movimento na Estação 108, no período de Janeiro a Julho/2019, registrou
22.543 passageiros no primeiro mês do ano, mantendo-se próximo dessa média até o mês de abril, mas com salto para 132.055 em maio. Por que essa variação
tão substancial entre os dois meses comparados?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Trata-se de erro material que será corrigido nos estudos de viabilidade.

3.24.18.
Informado que o CCO opera um sistema de rádio e telefonia para contato com o pessoal das estações, com a cabine dos trens e com o posto de controle do
pá o. Esse sistema está em operação?
RESPOSTA: Esclarecimento
JUSTIFICATIVA: O item descrito na contribuição (item 1.1.2.1 do Produto 3) faz parte de diagnós co do sistema existente, portanto se trata de sistema em
operação.
3.24.19.
Informado que o atual contrato para fornecimento de energia pela CEB seria um limitador para o aumento de trens nos picos, pois há até o pagamento de
multas pelo consumo acima do que está previsto contratualmente. Esse po de mudança já não poderia ser implementado no curto prazo, com novo po de
negociação no mercado, mesmo antes de uma possível concessão, para a melhoria da operação do sistema e para a redução do headway, visando beneﬁciar
o usuário?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Informações sobre as estratégias atuais de gestão dos serviços metroviários do Distrito Federal não se referem ao objeto da Audiência Pública.
3.24.20.
Os atuais sistemas operacionais do metrô são adequados para a manutenção da segurança dos usuários?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Informações sobre as estratégias atuais de gestão dos serviços metroviários do Distrito Federal não se referem ao objeto da Audiência Pública.
3.24.21.
Quando vai se discu r e ser viabilizado o pagamento da tarifa via cartão de débito e/ou crédito?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Gestão da arrecadação será realizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A. a quem a Lei Distrital nº 6.334, de 19 de julho de 2019, e o Decreto
Distrital nº 39.994, de 6 de agosto de 2019, atribuíram a competência para, por meio do Sistema de Bilhetagem Automá ca, realizar e manter o cadastro de
usuários do STPC; processar dados e informações de tais usuários; gerar, validar, distribuir e comercializar os cartões e créditos de viagem no Sistema; bem
como repassar os valores arrecadados a tulo de tarifa de transporte para cada delegatário dos serviços integrantes do STPC, nos montantes que lhes são
individualmente devidos.
3.24.22.
Por que o projeto do GDF de inclusão digital, com oferta de WiFi gratuito, ainda não alcançou todas as estações?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Informações sobre as estratégias atuais de gestão dos serviços metroviários do Distrito Federal não se referem ao objeto da Audiência Pública.
3.24.23.
O início das a vidades no Centro Administra vo do GDF, localizado na Avenida Elmo Serejo (Via Estádio) não poderia contribuir para o aumento do ﬂuxo de
passageiros no metrô? Essa medida administra va e polí ca da gestão não seria interessante para o incremento, uma vez que o Centro Administra vo é um
polo potencial de atração de viagens?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição trata de assunto não a nente ao objeto da consulta pública.
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3.24.24.
O novo sistema de comunicação a ser implantado irá contribuir para a padronização da informação disponibilizada ao usuário dentro do trem, como a
próxima estação dentro da viagem, uma vez que isso não ocorre na operação atual?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Neste sen do, não ﬁca claro a quais informações a contribuição se refere, mas cabe ao concessionário planejar sua operação de forma a prestar um serviço
adequado aos usuários, inclusive com a prestação de informações corretas.
3.24.25.
A demanda de referência será 178 mil passageiros/dia ou 133 mil passageiros/dia, uma vez que a informação é divergente nos cadernos?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A média de 133 mil passageiros/dia se refere ao volume médio de passageiros considerando todo o ano, enquanto a média de 178 mil
passageiros se refere à demanda ob da no mês de maior carregamento. A informação sobre a demanda média anual é u lizada para es mar a receita a ser
ob da com o transporte de passageiros ao longo do ano, enquanto a demanda média do mês de maior carregamento é usada para dimensionar o sistema de
transportes, que deverá ter a capacidade de atender o momento de maior solicitação ao longo de sua operação.
3.24.26.
Por que há uma diferença entre a demanda projetada (19.134 passageiros hora-sen do) e a demanda dimensionada (22.258 passageiros hora-sen do) para o
ano de 2018?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A demanda projetada ﬁz respeito à demanda iden ﬁcada nos estudos de demanda, enquanto a demanda dimensionada se refere à oferta de
transportes prevista, em função no headway estabelecido para determinado período de tempo.
3.24.27.
A variação do carregamento em 19,46%, entre 2018 e 2021, vai acontecer apenas com a redução do headway, sem qualquer outro ajuste?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos consideram além da redução do headway, também a melhoria da acessibilidade das estações.
3.24.28.
A variação do carregamento em 27,69%, entre 2024 e 2031, vai acontecer com a abertura de 5 estações, com os inves mentos em acessibilidade, com a
reorganização da frota e o início da operação de novos trens?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Não, o aumento de demanda ocasionado pelos inves mentos em acessibilidade, reorganização da frota, abertura de novas estações e novos
trens ocorre no período 2018-2024. O aumento de carregamento no período 2024-2031 ocorre pela projeção das variáveis socioeconômicas do DF.
3.24.29.
Qual a par cipação das novas estações no acréscimo da demanda entre 2024 e 2031
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O aumento de demanda ocasionado pelos inves mentos em acessibilidade, reorganização da frota, abertura de novas estações e novos trens
ocorre no período 2018-2024. O aumento de carregamento no período 2024-2031 ocorre pela projeção das variáveis socioeconômicas do DF.
3.24.30.
A principal ação prevista entre os anos de 2031 e 2041 será a expansão do metrô para a Asa Norte. Isso vai gerar uma demanda de apenas 1.705 passageiros
hora-sen do no pico e, mesmo assim, vai ser defendido esse alto volume de inves mento nesse projeto?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O projeto foca na melhoria do sistema existente, oferecendo um transporte mais adequado e eﬁciente à população, ﬁcando a cargo da
Administração Pública eventuais expansões, inclusive para a Asa Norte. Cabe destacar que, com o aumento da eﬁciência do sistema de transporte público
como um todo, existe a expecta va de reduzir os gastos públicos com o sistema ora existente, aumentando o espaço orçamentário para inves mentos em
novas melhorias e expansões.
3.24.31.
Se propõe a alteração da estrutura organizacional da diretoria de operação e manutenção. Essa mudança vai exigir a contratação de novos servidores? Os
atuais empregados do metrô serão reaproveitados no novo modelo?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo apresentado na Audiência e Consulta Públicas, no que se refere ao item "pessoal" tem um caráter referencial, visando es mar os
valores máximos de tarifa técnica de remuneração adotadas para efeito de licitação. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estrutura de pessoal para a futura
operação dos serviços metroviários do DF.
No que se refere aos empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF, apesar do assunto não ser objeto da Consulta e Audiência
Públicas, cabe informar que a Administração Pública pretende dar aos empregados da Metrô/DF diferentes alterna vas, como con nuar nas a vidades
remanescentes da Companhia, serem aproveitados em outras autarquias ou órgãos do GDF ou serem contratados pela futura Concessionária.
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Caso optem por aceitar a proposta de trabalho da futura concessionária, novo vínculo emprega cio se estabelecerá, cabendo as condições de trabalho serem
estabelecidas entre os empregados e a empresa contratada.
3.24.32.
O atual contrato prevê a compra de energia diretamente da CEB. Tem disposição para a compra de energia no mercado livre? O metrô pode comercializar a
energia não consumida? Tem como inves r em usinas produtoras de energias limpas?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Informações sobre as estratégias atuais de gestão dos serviços metroviários do Distrito Federal não se referem ao objeto da Audiência Pública.
3.24.33.
Baseado na experiência do Metrô SP é possível reduzir o custo com energia na operação do Metrô DF?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Informações sobre as estratégias atuais de gestão dos serviços metroviários do Distrito Federal não se referem ao objeto da Audiência Pública.
3.24.34.
Sugere-se que a licitação do STPC avance na estruturação do sistema rodoviário visando à alimentação do metrô. Essa racionalização não deveria ter como
diretriz a redução do tempo de viagem e a melhoria da qualidade de vida do usuário, em vez unicamente da viabilização do projeto do metrô?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
3.24.35.
Considerando que 25,5% dos passageiros transportados em 2018 foram de gratuidades, não seria conveniente a defesa de receitas extra tarifárias como
alterna va para ﬁnanciamento do sistema e redução do atual volume de subsídios públicos? Por que não há essa proposta?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade disponibilizados para a Consulta e Audiência Públicas consideraram receitas acessórias ou extraordinárias, tanto no
Produto 5 – Avaliação Econômica e Financeira, como na planilha denominada “5.1. Modelo Financeiro”, entrando na modelagem ﬁnanceira como uma receita
da concessão.
3.24.36.
Há a previsão do aumento da demanda de passageiros não pagantes, com o envelhecimento da população ao longo dos anos. Não deveria ser alocado
recursos no orçamento da Assistência Social para o custeio dessas gratuidades?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A origem dos recursos empregados para subsidiar as gratuidades legais do sistema de transporte de passageiros não faz parte do escopo da
presente audiência pública.
3.24.37.
O IPK aumentará entre 2024 e 2031 em decorrência do incremento da demanda com a redução do headway e a reorganização dos ônibus? A queda do IPK
em 2031 acontecerá em função da operação de novos 10 trens e o aumento da demanda?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Sim, está correta a aﬁrmação.
3.24.38.
Há a previsão de inves mento no valor total de R$ 939,9 milhões. Qual a par cipação do GDF e do concessionário no volume total de inves mentos?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Como este é um projeto de PPP, modalidade Concessão Patrocinada, a lógica se dá da seguinte maneira: o GDF disponibiliza o a vo já
cons tuído que representa as estações, vias, pá os, oﬁcinas, CCO e demais ediﬁcações operacionais e administra vas, sistemas e material rodante, que
constam do seu balanço; novos inves mentos são atribuídos ao parceiro privado e o Poder Concedente (GDF) desembolsará contraprestações pecuniárias
para remunerar os novos inves mentos privados ao longo do contrato de PPP. No caso desta modelagem, as contraprestações equivalem a 100% do
inves mento privado, pois as receitas tarifária e acessória se des nam a ﬁnanciar os custos para operar e manter o sistema metroviário.
Portanto, sob a lógica de PPP, os novos inves mentos são ao mesmo tempo 100% privados em termos de responsabilidade de execução e de captação de
recursos, mas 100% remunerados pelas contraprestações pagas pelo GDF que servirão para amor zar os ﬁnanciamentos tomados pelo concessionário para
executar os inves mentos. Desse modo, a fonte ﬁnanceira inicial é 100% privada, mas ao longo do tempo o GDF par cipa com 100% do mesmo valor de
forma a propiciar a amor zação, que não advém da tarifa. Esta apenas cobre parcela dos custos operacionais. Ao cabo, uma PPP engendra indiretamente
através da SPE privada um ﬁnanciamento ao Poder Concedente, em vez de se levantar uma dívida diretamente por meio do seu Tesouro. Traz a vantagem de
aliviar seu limite de endividamento, além dos mecanismos de governança que propiciam maior eﬁciência e mi gação de riscos sob o contrato de concessão
patrocinada vis-à-vis a operação pública estatal.
3.24.39.
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Informado no Caderno 4 que o valor dos 10 trens estaria es mado em R$ 238,5 milhões. Por que foi estabelecida nova es ma va de R$ 310 milhões? Alguma
referência ao Valor Presente e o Valor Nominal?
RESPOSTA: Acatada
JUSTIFICATIVA: Trata-se de erro formal que será corrigido nos estudos de viabilidade.
3.24.40.
A previsão de redução do custo operacional com a diminuição da mão-de-obra e dos salários integra a proposta de subs tuição dos atuais empregados
públicos?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo apresentado na Audiência e Consulta Públicas, no que se refere ao item "pessoal" tem um caráter referencial, visando es mar os
valores máximos de tarifa técnica de remuneração adotadas para efeito de licitação. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estrutura de pessoal para a futura
operação dos serviços metroviários do DF.
3.24.41.
A receita tarifária em dinheiro será apropriada pela concessionária e posteriormente deduzida dos repasses a serem feitos pelo GDF?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Sim, nos termos do disposto na minuta de Contrato de Concessão.
3.24.42.
A receita acessória seria integralmente apropriada pela concessionária?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Não. A receita extraordinária deverá ser compar lhada com o Poder Concedente, conforme item 19.2 da minuta de Contrato de Concessão
disponibilizada na Consulta e Audiência Públicas:
19.2. A Concessionária explorará diretamente as a vidades e os projetos associados que lhe permi rem obter Receitas Extraordinárias
sem necessidade de inves mentos adicionais àqueles previstos neste Contrato, sendo os lucros líquidos auferidos compar lhados com o
Poder Concedente na proporção de 20% (vinte por cento), por meio de redução da Subvenção.

3.24.43.
Como será agregada a economia do tempo de viagem com seccionamento e transbordo já próximo do ﬁnal da viagem para o usuário do ônibus, em vez de
uma integração em estações na entrada do DF?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade não consideram somente integrações próximas ao ﬁnal da viagem, como mencionado na pergunta. Exceto pelas
integrações propostas na Estação Central, das linhas provenientes do Vetor Norte, todas as demais ocorrerão em estações nas regiões de produção de viagens
nos segmentos de Samambaia e Ceilândia. Quanto à economia de tempo, é natural que ela seja proporcionada pela maior velocidade do metrô e redução do
headway entre viagens em relação ao sistema rodoviário.
Cabe destacar, porém, que os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do
sistema de transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de
transportes mais racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que
nos estudos o acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
3.24.44.
Os novos trens seriam adquiridos através dos recursos aportados pelo GDF via contraprestação pecuniária?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: No regramento jurídico brasileiro a Parceria Público-Privada é uma modalidade de concessão de serviço público que possui como obje vo a
par cipação do ente privado para a viabilização de empreendimentos cujos inves mentos não podem ser suportados apenas pela administração pública e
nem apenas pela geração de caixa do empreendimento. Nesse caso, os empreendedores privados ﬁcam responsáveis pelo máximo de inves mentos
suportados pela geração de caixa operacional do Projeto e o Estado pelos recursos restantes necessários para a sua total implantação, através de Aporte de
Recursos e/ou uma Contraprestação Mensal. Dessa forma, todo o CAPEX, incluindo os novos trens, acaba sendo compar lhado entre o Poder Público, por
meio da contraprestação, e a Concessionária, pelos seus resultados, como explicado na questão 3.1.24.38.
3.24.45.
A implantação da Estação 104 Sul estaria sob a responsabilidade da concessionária?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Sim.
3.24.46.
Há a previsão de aumento do IPK de 10,8 (em 2018) para 11,6 (com o projeto implantado). Considerando que o IPK no Metrô de SP é de 60, essa perspec va
de pouca variação no DF não decorreria em função do tamanho dos trens que operam na cidade, de apenas 4 carros?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O IPK (Índice de Passageiros por Quilômetro) é o resultado da divisão da demanda equivalente (pagantes do valor total da tarifa) pela
quilometragem percorrida. Esse índice é função, sobretudo, das caracterís cas demográﬁcas da região atendida e, por consequência, do perﬁl da demanda
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pelo serviço de transporte, tendo em vista que o transporte é uma a vidade meio, e não um ﬁm em si.
Neste sen do, a demanda pelo transporte no Distrito Federal é pendular e concentrada nos períodos de pico, com deslocamentos mo vados, sobretudo, por
a vidades de trabalho e estudos, com vale acentuado nos entrepicos.
Por outro lado, O município de São Paulo[1], conta com uma população de aproximadamente 12,3 milhões de pessoas e densidade demográﬁca de 7.398
hab/km2, enquanto o Distrito Federal [2] tem uma população de 3,06 milhões de habitantes e uma densidade demográﬁca de 444 hab/km2.
Desta forma, não há relação direta entre a diferença de IPK de São Paulo e do Distrito Federal e o tamanho dos trens que operam nos dois entes federa vos.
3.24.47.
O modelo de remuneração da concessionária baseia-se no produto entre a tarifa técnica e a demanda transportada. Vai se insis r em remuneração
fundamentada em número de passageiros transportados, mesmo com a experiência frustrada desse modelo na pandemia?
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Primeiramente, a modelo de remuneração é composto pela Tarifa Técnica e pelas contraprestações pecuniárias. Isso por si só já faz com que a
demanda de passageiros transportados se reﬂita apenas em parte da remuneração. Em segundo lugar, a parcela que depende da demanda possui um
mecanismo de compar lhamento de risco de demanda mediante a banda, que es pula intervalos de risco ao parceiro privado e faixas nas quais a receita é
reposta ou devolvida, em função da demanda a ngida em relação à esperada. Assim, espera-se que o impacto da demanda se correlacione mais
proximamente aos custos, evitando o descasamento que ocorre em modelos 100% dependentes da demanda, sem qualquer amortecedor. Nesta PPP, o
modelo de remuneração não depende somente da demanda transportada pelas caracterís cas explicadas.
3.24.48.
Como será apurado o Fator de Desempenho (FD) que vai incidir sobre parte da remuneração? Quais serão os indicadores para a composição do FD? A
experiência do IQT, ainda não implementado nos ônibus, não seria mo vo de desconﬁança para a proposição de uma nova estratégia de avaliação da
prestação do serviço?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Em função de erro formal não foi apresentada, nas minutas de edital de licitação e de contrato de concessão, a forma de cálculo do Fator de
Desempenho. Este item será corrigido em tais documentos.
3.24.49.
No sistema rodoviário há sempre reclamação quanto a atrasos no repasse da remuneração às operadoras, mesmo com a previsão contratual. Essa mesma
lógica não poderá se repe r na concessão do metrô?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Nas parcerias público-privadas, há a previsão legal da cons tuição de garan as em favor do parceiro privado visando assegurar o pagamento
das obrigações pecuniárias do parceiro público, conforme disposto, no caso do Distrito Federal, no art. 8º da Lei nº 3.792, de 02 de fevereiro de 2006.
3.24.50.
Vai ser defendida a abertura de 5 novas estações, para aumento de mais R$ 14 milhões/ano de desembolso de Contraprestação Pecuniária “A”, mesmo que
essas estações irão representar quase nada de acréscimo à demanda futura?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade preveem a conclusão das estações 104 Sul, 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque. Ressalte-se que à época da entrega do
trabalho (outubro de 2019), as estações 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque, todas atualmente em operação, estavam em fase ﬁnal de conclusão.
A conclusão da Estação 104 Sul, por sua vez, é importante por permi r a subs tuição de serviços de transporte rodoviário público de passageiros no corredor
Sul pelo serviço metroviário, reduzindo a sobreposição dos serviços e aumentando a eﬁciência do sistema de transportes como um todo. Ademais, aumenta a
capilaridade dos serviços de transporte metroviário de passageiros.
3.24.51.
Faz-se uma projeção de aumento da receita acessória de R$ 5 milhões (em 2018) para R$ 16,8 milhões (em 2051). Como esse aumento será viabilizado? O
recurso será apropriado pela concessionária? O compar lhamento de 20% dessa receita só acontecerá quando a relação entre receita acessória e tarifária for
maior do que 10%?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: As Receitas Extraordinárias estão estabelecidas na Cláusula 19.1.1.do Contrato como sendo aquelas provenientes de (i) Exploração de
publicidade na Rede Metroviária e demais Bens da Concessão; e (ii) Exploração imobiliária do interior das estações da Rede Metroviária para a instalação de
estabelecimentos comerciais. Em ambos os casos foi projetado um crescimento de 3,6% ao ano.
Para exploração de Receitas Extraordinárias, a CONCESSIONÁRIA deverá cons tuir uma nova empresa, na forma de sua subsidiária integral e os resultados
ﬁnanceiros auferidos, por essa sociedade serão compar lhados com o PODER CONCEDENTE na proporção de 20% (vinte por cento) quando não demandar
inves mentos adicionais e 10% (dez por cento) quando demandar, por meio de redução da Subvenção à Concessionária. Logo, não existe o vetor de 10%
como fronteira de compar lhamento.
3.24.52.
Todos os inves mentos realizados pela concessionária serão reembolsados pelo poder público, que ainda fará a complementação tarifária através de
subsídio? Qual a vantagem dessa PPP para o poder público?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Por princípio, toda PPP é uma modalidade de concessão na qual se envolvem recursos públicos. A grande vantagem da PPP é a governança e a
eﬁciência alcançada pela gestão e tecnologias disponíveis ao setor privado, além da alavancagem ﬁnanceira e desoneração de endividamento propiciada ao
parceiro público pelo diferimento decorrente das contraprestações ao longo do contrato, como adotadas nesta modelagem.
A vantajosidade da opção pela concessão no lugar de sustentar a gestão, operação e manutenção dos serviços de transporte metroviário com a
Administração Pública, por sua vez, consta dos estudos de viabilidade disponibilizados no procedimento de Consulta e Audiência Públicas, especiﬁcamente no
Produto 5 – Avaliação Econômica-Financeira.
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3.24.53.
A concessionária irá desembolsar R$ 310 mihões para a aquisição de 10 novos trens e o GDF vai ressarcir a concessionária no total de R$ 503 milhões? Com
esse valor não seria melhor adquirir 16 novos trens diretamente pelo GDF?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O valor da contraprestação que cabe ao GDF é distribuído ao longo do tempo da concessão e não à vista. Portanto os valores mencionados no
quesito não podem ser com parados, devido ao efeito de valor presente embu do.
3.24.54.
Qual a previsão de reajuste da tarifa técnica? Quais as condições para isso ocorrer?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Tarifa Técnica de Remuneração – TTR representa o valor suﬁciente para cobrir os dispêndios com operação por passageiro transportado. Tal
valor deve ser garan do sob o risco de, em caso contrário, inviabilizar a prestação do serviço de transporte em questão.
Neste sen do, a Tarifa Técnica de Remuneração – TTR será reajustada a cada período de 12 meses para recomposição da inﬂação, conforme item especíﬁco
disposto na minuta de Contrato de Concessão.
A TTR poderá, ainda, variar para mais ou para menos em função da alteração da demanda de referência, conforme disposto na minuta de Contrato de
Concessão. Ressalte-se que a repar ção dos riscos de demanda foi feita de forma paritária, podendo impactar a TTR posi vamente ou nega vamente de
forma igual, conforme o comportamento da demanda ao longo do contrato. Assim demandas inferiores à projetada levarão ao aumento da TTR e demandas
superiores à TTR levarão à sua redução de forma proporcional, de forma a manter a operação adequada dos serviços de transporte metroviário de
passageiros e cobrir os custos de operação dos serviços metroviários.
Cabe destacar, por ﬁm, que se trata de cláusula obrigatório dos Editais de Licitação, conforme o art. 40 da Lei nº 8.666/1993:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repar ção interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execução e o po da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efe va do custo de produção, admi da a adoção de índices especíﬁcos ou
setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela;
[...]

3.24.55.
No cenário 3, onde se incluem a modernização e a racionalização dos ônibus, por que os custos do sistema rodoviário estão es mados em progressiva alta
entre 2024 e 2051, mesmo com os ajustes promovidos e com previsão de redução das despesas e com redução de km percorrido e aumento do IPK?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Independentemente da racionalização, a matriz de viagens do sistema de transporte cole vo apresenta um crescimento anual progressivo, em
função das variáveis socioeconômicas (PIB, emprego, renda, população, etc). Desse modo, ainda que em determinado ano a racionalização promova um
choque nega vo, a trajetória de crescimento é retomada na sequência. Há, portanto, que se diferenciar o impacto está co do efeito dinâmico da evolução da
demanda.
3.24.56
Como a receita do sistema rodoviário aumentará se o número de ônibus será reduzido e não terão novos passageiros no modal?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Conforme explicação da resposta à questão 3.1.24.55, o choque de redução ocorre em um determinado ano, mas se retoma o crescimento
decorrente da matriz de viagens. Portanto, o volume de passageiros crescerá a par r do novo patamar de demanda estabelecido com o integração.
Nº: 3.25
NOME: Rezier Possidente (Siemens Mobility Coluções de Mobilidade Ltda)
CONTRIBUIÇÃO:
3.25.1
Contribuição considera o caderno 3. Estudos de Engenharia, 4. Modelo Operacional, 5.5 Inves mento – CAPEX e 7. Minuta de Edital de Licitação
1. Da solução para o sistema de sinalização
1. Redivisão dos circuitos de via
A redivisão dos circuitos de via atuais, conforme sugerida na Consulta Pública, implica em intervenções signiﬁca vas na via, nos circuitos de via e nos
intertravamentos.
Algumas destas intervenções, como a instalação de novas juntas isolantes nos trilhos e a instalação de novos shunts de alta impedância, são de di cil
implementação numa linha em que a paralização do tráfego ocorre em períodos exíguos.
Sua logís ca de implementação e de testes é bastante complexa pois envolve o chaveamento entre conﬁguração an ga e conﬁguração nova a cada teste,
tanto no intertravamento quanto nos circuitos de via o que, se não for feito de forma criteriosa, pode inclusive acarretar riscos à segurança.
Esta redivisão de circuitos de via também implica no lançamento de muitos quilômetros de cabos novos, a implantação de novas caixas à margem da via e a
implantação de toda a infraestrutura demandada para isso, tanto nas salas técnicas das estações quanto nas vias.
Além disso, todo esse material e esforço serão aplicados sobre um sistema tecnologicamente obsoleto há pelo menos uma década, atualmente fora de linha e
vincularia todo o escopo a um único fornecedor.
Não obstante, para o a ngimento de um headway preconizado de 120 segundos, seria necessário intervir em pra camente todos os domínios do ramal
tronco e em todos os domínios do ramal de Ceilândia, uma vez que a atuação em apenas um domínio ou dois não trará o resultado esperado haja vista o
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comprimento excessivo de vários circuitos de via atuais, fato que impede a u lização mais racionalizada de um escalonamento adequado de códigos de
velocidade..
2. ATO (Automa c Train Opera on)
De forma similar ao exposto para o circuito de via ocorre para o ATO, ainda que não exija intervenções muito complexas na via, trata-se de um sistema que se
u liza de tecnologia já ultrapassada.
3. Sugestão
Em situações como a veriﬁcada atualmente no Metrô DF, a solução mais recomendada é a sobreposição de sistemas.
Este po de solução evita reformas complexas, caras e impactantes num sistema obsoleto e permite a implantação de um novo sistema novo totalmente
independente do sistema atual, sem modiﬁcá-lo, com migração transparente para a operação da linha.
A tecnologia de bloco móvel CBTC permite colocar em prá ca a solução de sobreposição de sistemas com um mínimo de impacto operacional e sem a
necessidade de intervenções ou reconﬁgurações no sistema an go, o qual poderá con nuar operando normalmente durante a implantação do sistema novo
e até mesmo servir como sistema fall back até sua desa vação completa.
A tecnologia CBTC está na vanguarda da modernidade, permite diversos graus de automação, é escalável e permite alcançar headways bstante reduzidos,
totalmente adequados à crescente demanda prevista para o decorrer do período de concessão.
Como o sistema CBTC pode ser implantado de forma gradual, a Siemens Mobility o recomenda na modernização do sistema de sinalização do Metrô DF.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A intervenção no sistema de Sinalização atual (Bloco Fixo) é possível com planejamento e estratégias bem deﬁnidas e alinhadas entre todas os
setores envolvidos da Concessionária. Cabe destacar que tal operação já foi feita em outras operadoras, com o mesmo po de projeto de redivisão de
circuitos de via em suas Linhas.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.2
Contribuição considera o caderno 3. Estudos de Engenharia, 4. Modelo Operacional, 5.5 Inves mento – CAPEX e 7. Minuta de Edital de Licitação
2. Sistema do pá o de Águas Claras
Entendemos que é preciso o Edital de PPP esclarecer melhor o que será feito com o sistema atualmente operando no Pá o de Águas Claras.
Segundo o texto, haverá a “Subs tuição do domínio do Pá o Águas Claras para a geração de sobressalentes para o sistema de sinalização da Linha por 30
anos”.
Não ﬁca claro no que consiste esta subs tuição, inclusive oferecendo alguma margem a entender que o pá o pode passar a não ser sinalizado.
1. Sugestão
A Siemens Mobility sugere que este item seja melhor detalhado no Edital de PPP:
Quanto à solução técnica.
Quanto à sua logís ca de descomissionamento.
Eventual implantação de um novo sistema se sobrepondo ao sistema atual, como acima mencionando.
Ainda que de forma geral, quais seriam seus requisitos básicos e a que po de tecnologia pertenceria.
Além disso, a Siemens Mobility entende que os equipamentos a serem re rados do pá o de Águas Claras não cons tuem uma opção adequada para
operarem por mais 30 anos haja vista que estes já estão em operação há cerca de 25 anos ininterruptos.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Feito o esclarecimento necessário, informa-se que na solução apresentada nos estudos de viabilidade o Pá o Águas Claras não ﬁcará sem Sinalização, pois tal
fato seria considerado inseguro e poderia trazer consequências para a futura Concessionária. O novo equipamento do Sistema de Sinalização será instalado
em paralelo com o atual até a conclusão do seu comissionamento. Somente após a validação do novo equipamento do domínio Pá o Águas Claras será
possivel descomissionar o equipamento atual, o qual servirá de sobressalente para os demais domínios do Metrô DF.
3.25.3
3. Resultados das simulações apresentadas
Em:
Pasta: 2. Estudos de Viabilidade
Documento: 3. Estudos de Engenharia.pdf
Capítulo 1.2.4.1.7.7
Conforme as simulações efetuadas e com resultados apresentados no documento Estudos de engenharia, capítulo 1.2.4.1.7.7, temos que o “Cenário 3”
indica a possibilidade de a ngimento de um headway de 90 segundos apenas modiﬁcando-se o perﬁl de códigos de velocidade e, provavelmente,
reconﬁgurando a distribuição e comprimentos dos circuitos de via atuais sobre os quais já discorremos.
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1. Comentário
A Siemens Mobility acredita que este headway possivelmente é teórico e não leva em conta os tempos de manobra nas cabeceiras da linha e que diﬁcilmente
seria ob do apenas reconﬁgurando os perﬁs de velocidade do sistema e a redistribuição dos circuitos de via.
Este mesmo cenário está associado a um alto inves mento e à o mização do custo operacional porém não apresenta maior detalhamento na Consulta
Pública, em especial ao que toca ao inves mento (CAPEX) mencionado.
2. Sugestão
A Siemens Mobility sugere que este cenário de simulação seja mais bem detalhado no Edital de PPP quanto aos pontos mencionados, para que uma avaliação
mais criteriosa dos resultados seja possibilitada.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A simulação realizada considerou não só o intervalo entre trens na via corrida, mas também realizou uma análise crí ca da eﬁciência da
produção das manobras nos terminais, após as estações terminais de Ceilândia, Samambaia e Central. As manobras realizadas após a estação terminal não
devem gerar impactos no headway da Linha, porém, é necessária uma quan dade maior de trens no Carrossel, ou seja, exige um acréscimo de trens na frota
quando das manobras após as estações terminais.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.4
4. Modelo Operacional
No “Cenário 3: Eventual expansão de 5 novas estações”, no horizonte de 2041, considera-se a redução do intervalo entre trens (headway) para 90 segundos
para atender a demanda.
Para que isso seja possível, indica-se a necessidade de alterações no sistema de sinalização.
O estudo relata o que segue: “Do ponto de vista do Sistema de Sinalização e Controle, a redução de headway para 90 segundos impactará em divisões de
circuitos de via ou inclusão de bpoints (divisão pontual no circuito de via existente) no trecho TRONCO entre as estações Central e Águas Claras.”
Ora, que a alteração no sistema de sinalização tenha que ser feita, não resta dúvida. Entretanto, o estudo indica solução proprietária de um único fabricante,
que poderá ou não realizar esta alteração e a custos desconhecidos.
Existem outras soluções padronizadas, de mercado, que independem de um único fornecedor.
Sugestões:
A solução indicada não seja especíﬁca, tornando isonômicas as instruções de modiﬁcação do sistema, neste estágio.

Um valor adequado, de mercado seja aplicado ao CAPEX con do no volume Produto 5 – Avaliação Econômica e Financeira.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.1.25.5
5.5 Inves mento – CAPEX
Em relação ao documento “5.5 Inves mento – CAPEX.pdf”, par cularmente, para os sistemas de sinalização e energia:

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_si…

32/129

29/12/2020

SEI/GDF - 52996400 - Relatório

Sugerimos a seguir valores indica vos, que entendemos serem mais compa veis:
Sinalização
Em relação ao inves mento (CAPEX) no escopo de sinalização, observa-se que para a subs tuição do domínio do pá o de águas claras um valor de cerca de
BRL 9.155.105.
Comentários e sugestões:
Entendemos que o valor está subavaliado e gostaríamos de sugerir considerarem os valores abaixo indicados em função da conjuntura econômica e
desvalorização de moeda atuais:
1 domínio para a via principal: entre BRL 25.000.000,00 e BRL 30.000.000,00
1 domínio para o pá o: entre BRL 12.500.000,00 e BRL 15.000.000,00
Onde esse preço possui cerca de 50% em exposição ao Euro ao câmbio de BRL 4,6969 (pré Covid-19).
Além disso, o sistema existente não tem sobressalentes e necessita independentemente de uma reforma para aumento de desempenho, uma reforma
extensiva para garan r uma operação conﬁável e com grande disponibilidade, tema crí co na operação atual. Não é possível entender como foi calculado o
valor lançado nesta rubrica.
O valor de mercado para um sistema de sinalização novo, atualmente, está na ordem de EUR 1,8 a EUR 2,3 milhão/km. Uma subs tuição do sistema existente
de 42 km, custaria hoje da ordem de entre EUR 76,0 a EUR 97,0 milhões.
Onde esse preço possui cerca de 60% em exposição ao Euro ao câmbio de BRL 4,6969 (pré Covid-19).
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os valores explicitados no estudo u lizaram cotação recebida de fornecedor atuante no mercado.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.6.
5.5 Inves mento – CAPEX
Energia
Em relação ao inves mento (CAPEX) no escopo de subestações re ﬁcadoras e subestações primárias, consideramos os valores apontados muito reduzido.
Acreditamos que os seguintes valores expressem melhor o valor es mado para esse caso:
1 Subestação primária: entre BRL 18.000.000,00 e BRL 25.000.000,00 considerando apenas os sistemas ﬁxos. Já para a solução completa, incluindo obra
civil, esse valor deve ser de 50 a 70% maior.
1 Subestação re ﬁcadora: entre BRL 12.000.000,00 e BRL 18.000.000,00.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados no Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.7.
Em relação ao inves mento (CAPEX) no escopo de cabos, acreditamos que o valor indica vo abaixo deva ser considerado nos cálculos:
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Preço por km de cabo de MT (120mm2): entre BRL 200.000,00 e BRL 250.000,00 (com instalação).
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados no Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.8.
Contribuição considera o caderno 3. Estudos de Engenharia e o caderno 4. Modelo Operacional
Capacidade do sistema
No capítulo referente à "Concepção e dimensionamento do sistema de energia" são analisados três cenários de operação em função do crescimento da
demanda ao longo dos anos: a) situação atual com intervalo entre trens de 215 segundos; b) redução do intervalo entre trens para 166 segundos; c) redução
do intervalo entre trens para 90 segundos.
Para o cenário a) está escrito que: "Considerando-se os diversos casos com con ngências avaliados (uma única con ngência para cada caso), veriﬁca-se a
necessidade de inserção de re ﬁcadoras e reforço na ampacidade de alguns circuitos e alimentadores." Entretanto, nas considerações ﬁnais deste capítulo lêse que: "Não há restrições para operação no cenário atual considerando-se o Sistema de Alimentação Elétrica íntegro, ou seja, com todas as subestações,
circuitos e alimentadores operacionais."
Esta é uma análise incompleta que pode levar a uma conclusão errônea. Na análise detalhada informa-se que é necessário reforço no sistema e nas
considerações ﬁnais indica-se que o sistema pode operar sem alterações. Ao ﬁnal é então indicado que no caso de falhas no sistema (ocorrências
corriqueiras) "É necessária restrição operacional."
Já para os cenários b) e c) indica-se que "É possível adoção de headway (166s no cenário b e 90s no cenário c) desde que o Sistema de Alimentação Elétrica
esteja íntegro e que seja providenciado reforço..." especíﬁco indicado no estudo. Mesmo com estas ações ressalva-se que no caso de ocorrência de falha é
necessária restrição operacional. Ora, supõe-se que o sistema seja dimensionado para con nuar a operar sem restrições no caso de uma única falha.
Acreditamos que um sistema desta relevância que já opera no limite de suas condições operacionais, deva ser dimensionado para con nuar a operar sem
restrições no caso de uma única falha.
Sugestões:
Sejam efe vamente consideradas tanto a necessidade de novas re ﬁcadoras como o reforço nos cabos de alimentação, além de dotar o sistema de
medidas de proteção que permitam que ele con nue operando mesmo em caso de con ngência.
Seja em consequência reavaliado o custo alocado no CAPEX con do no volume Produto 5 – Avaliação Econômica e Financeira.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados no Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.9.
Pasta: 2. Estudos de Viabilidade
Documento: 3. Estudos de Engenharia.pdf
Capítulo 1.2.4.1.7.7 Considerações, página 403/458:
O estudo de simulação executado pelo Metro São Paulo apresenta 3 cenários conforme abaixo:
1. Cenário 1: condição atual com capacidade de transporte aplicando headway mínimo na região do tronco de 201 segundos em função da quan dade de
24 trens, demanda de 46.750 até 106.585 passageiro por hora-pico dia;
2. Cenário 2: capacidade máxima de transporte disponibilizada pelo sistema de sinalização, headway de 166 segundos na região tronco e uma frota de 28
trens, demanda de 106.585 a 129.057,5 passageiro por hora-pico dia;
3. Cenário 3: headway de 90 segundos na região tronco, demanda de 129.057,5 a 220.000 passageiro por hora-pico dia.
Podemos observar na página 404/458, o seguinte:
1. cenário 1, o sistema permanece com o mesmo sistema de sinalização e trens já existentes;
2. cenário 2, o sistema permanece com o mesmo sistema de sinalização e deve ser feita a recuperação de dois trens já existentes;
3. cenário 3, o sistema de sinalização atual não atende o headway sendo necessário a subs tuição do mesmo bem como será necessário comprar novos
trens e o reforço do sistema de alimentação de energia.
Na audiência Púbica do dia 16/09/2020, foi apresentado o cenário 3 no documento: “Apresentação-AP-Metrô-2020-09-16-APapv.pdf”, slide 15:
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Os comentários a seguir levam em consideração o cenário 3 da simulação executada pelo Metro São Paulo, pois neste cenário haverá necessidade de reforço
do sistema de alimentação elétrica:
Pasta: 2. Estudos de Viabilidade
Documento: 5.5. Inves mentos - CAPEX.pdf
Capítulo 2.3 Baterias e Carregadores de Baterias, página 7/26:
“Foi considerado a modernização adquirindo um sistema que tenha as funções de UPS e carregador de baterias integrados, mais o fornecimento de tensão de
125Vcc, um sistema u lizando como base o Sistema Modular UPS Rec verter da Eltek, ou similar”
Sugestão:
Tanto a UPS quanto as baterias deveram ser subs tuídos e dimensionados para atender o cenário 3 da simulação com um novo sistema de sinalização e
reforço do sistema de alimentação elétrica.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo de viabilidade propõe a adequação do sistema de sinalização existente, não sua subs tuição. No que se refere aos bancos de
baterias, conforme disposto no Modelo Operacional, é proposta a subs tuição de 8 bancos de bateria a curto prazo e os demais conforme teste de condição.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.10
Pasta: 2. Estudos de Viabilidade
Documento: 5.5. Inves mentos - CAPEX.pdf
Capítulo 4 Anexo III – Energia Elétrica, página 14/26
“.... recomendamos estudar a possibilidade de inserção de novas subestações re ﬁcadoras, possibilitando operação segura e sem restrição mesmo
considerando casos com con ngência, bem como a necessidade de reforços nos cabos e implementação do comando de intertrip dos disjuntores de 750Vcc
nas Re ﬁcadoras.”
Sugestão:
1. Além da implementação do comando de intertrip dos disjuntores de 750Vcc nas re ﬁcadoras deverá também ser instalados relés de proteção digitais
para o sistema de tração para possibilitar a implementação de um sistema de proteção e intertrip seguro e conﬁável, com tecnologia moderna
u lizando protocolo IEC61850 MMS e GOOSE (u lizando IEDs – Disposi vo Eletrônico Inteligente).
2. Além do sistema da modernização das proteções do sistema de tração se faz necessário a modernização do sistema de proteção e controle de todas
Subestações existentes, seja por falta de conﬁabilidade das informações que são enviadas para o sistema de controle centralizado, seja por
obsolescência, seja por falta de peças sobressalentes.
3. Além disso se faz necessário o levantamento em campo e elaboração de nova documentação para todas as subestações existentes.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os inves mentos necessários para garan r um sistema de energia elétrica adequado, inclusive com a inserções de três novas re ﬁcadoras e
adequações dos intertrips das demais re ﬁcadoras existentes foram considerados nos estudos de viabilidade e incorporados ao modelo ﬁnanceiro.
É importante destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o
futuro certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação
para a adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo
se basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.11.
Pasta: 2. Estudos de Viabilidade
Documento: 3. Estudos de Engenharia.pdf
Capítulo 1.2.6.2.2 Resultados Ob dos
3) Cenário 3: Operação com headway de 90 segundos na Linha Tronco
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Comentários e Sugestões:
1. No caso da perda de uma subestação de 138 kV o sistema deverá con nuar operando sem alteração de headway, sendo que haverá necessidade de
reforço dos circuitos de 13,8 kV, tanto pelo critério de corrente nominal nos cabos de 120mm2, bem como pelo critério de queda de tensão.
2. No caso das 2 novas subestações de 138 kV a serem implementadas, haverá necessidade de novos circuitos para aumentar a ﬂexibilidade operacional
da rede de 13,8kV bem como reforço dos cabos de 13,8 kV.
3. Como o estudo de simulação não foi apresentado completo não é possível veriﬁcar se foi calculado a queda de tensão no sistema 750Vcc considerando
uma das subestações de 138 kV fora de operação. Como as distâncias são longas, a tensão de 13,8 kV com correntes altas ocasiona grandes quedas de
tensão o que exige um aumento considerável de cabos para reduzir esta queda e manter os níveis de tensão dentro dos valores de norma.
4. Como os cabos são lançados em canaletas ao longo da via é necessário veriﬁcar a taxa de ocupação das canaletas para veriﬁcar se existe espaço
suﬁciente para os novos cabos, entre as SR11 e SR15 a interligação de 13,8 kV é feita por linha aérea por posteamento do próprio Metro (atualmente a
rede de distribuição do Metro DF consiste num total de 4950 metros de rede aérea e 116500 metros de rede interna em diversas bitolas).
5. O custo dos cabos, civil e instalação para reforço dos diversos circuitos, principalmente pelo critério de queda de tensão quando se perde uma
subestação de 138 kV são valores signiﬁca vos de inves mento.
6. Esclarecendo o parágrafo anterior, durante a construção do Museu Nacional foi daniﬁcado os envelopes de cabos na região. Portanto:
Existe a necessidade de construção de aproximadamente 1 km de novos envelopes.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_si…
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Existe problema com os cabos de um alimentador com extensão de 5 km
Existe necessidade de subs tuição em torno de 3 km no trecho Museu Nacional até Galeria (GTL).

Conclusão: O custo dos cabos, civil e instalação são valores signiﬁca vos de inves mento e entendemos que esses valores não estejam reﬂe dos no CAPEX.
7. Para aumento de conﬁabilidade na rede de 13,8 kV deverá ser instalado proteções com tecnologia moderna u lizando protocolo IEC61850 MMS e
GOOSE (u lizando IEDs – Disposi vo Eletrônico Inteligente) nas novas Subestações, bem como na modernização e adequação das Subestações
existentes, devendo prever relés de proteção com as funções diferencial de linha (87L) para proteção dos cabos, bem como sobrecorrente direcional
(67 e 67N) e sobrecorrente (50/51 e 50/51N).
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados no Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.12
Documento: RT.4/EX.99/00.014
Página 43
O estudo de Fluxo de cargas baseado em um headway de 180 segundos RT.4/EX.99/00.014 realizado pela Engevix para o Metro DF em 2014 apresenta na
página 43 o seguinte comentário:
“6.1.2 Anel SE CS / SE AC degradado Da Tabela 5-5-2 veriﬁca-se que em condições de sistema degradado a capacidade de vários circuitos é amplamente
superada, chegando a a ngir 359,5 % no alimentador SR13 - SR11. A menor tensão mostrada na Tabela 5-8-1 a nge 0,545 p.u. nas barras SR09 e E17. Esses
resultados têm signiﬁcado apenas teórico, visto que as condições de operação do sistema já não são viáveis. Dentre os casos de degradação simulados,
apenas no caso de fora de operação do circuito SR11-SR62 será possível manter a operação sem impor signiﬁca vas restrições de carga (ressalvando-se os
circuitos cuja capacidade já é superada mesmo com o sistema íntegro, já abordados no item anterior)."

Apresento abaixo o primeiro diagrama do ﬂuxo de potência, Anexo 1, página 80, apenas para ilustrar a que estes resultados acima foram ob dos com a
existência de 3 subestações CEB de 138 kV:
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Como mencionado anteriormente, o estudo de ﬂuxo de cargas foi realizado para um headway de 180 segundos. Sendo que para um headway de 120
segundos os valores de potência aumentam e com isso as correntes nos cabos, bem como as quedas de tensão.
Com a construção de duas subestações primárias, em caso da perda de uma delas, o sistema deverá con nuar operando sem restrições operacionais, sendo
alimentado apenas por uma Subestação Primária.
Para permi r a transferência automá ca de setores e manter o sistema integro, protegido e seguro independente de qual das Subestações estejam
alimentando as re ﬁcadoras será necessário modernizar o sistema de proteção e implementar o sistema de transferência automá ca de setores.
Devido as distâncias envolvidas, o critério de queda de tensão faz com que a quan dade de cabos ao longo do sistema seja bastante elevado. No caso do
Metro São Paulo a tensão de média tensão u lizada é de 22kV, em outros casos como CPTM, supervia e Metro Salvador as tensões são superiores a 34 kV, e
os cabos na ordem de 240 mm2. Lembrado que a corrente cai proporcionalmente com o aumento de tensão. Por exemplo, no caso do Metro Salvador, com
somente uma subestação em operação é possível alimentar todas re ﬁcadoras, mas no caso especiﬁco as bitolas dos cabos são signiﬁca vamente maiores
(quase o dobro em relação ao Metro DF) e também a tensão da rede de MT (quase 3 vezes em relação ao Metro DF).
Comentários e sugestões
Uma solução para o Metro DF seria trocar a rede de MT para o nível de 22kV, e aumentar o quan ta vo de cabos (seria necessário troca dos cubículos de MT
e transformadores).
Como o quan ta vo de cabos é grande para atender as con ngências sem impor restrições operacionais deve ser levado também em conta a adequação dos
bancos de dutos e encaminhamento dos cabos ao longo das vias.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A simulação realizada indicou que para o um headway de 120 segundos, há a necessidade de reforço em alguns circuitos, mantendo-se a
tensão de alimentação em 13,8 kV. Ressalte-se que estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s
Re ﬁcadoras para atender ao aumento de demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem
Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.13.
RT.4/EX.99/00.007
Página 19
O estudo de Fluxo de cargas baseado em um headway de 180 segundos RT.4/EX.99/00.007 realizado pela Engevix para o Metro DF apresenta na página 19 o
seguinte comentário:
“Na maioria das SRs da tabela acima a potência nominal não é ultrapassada além de 20%. Somente nas SRs 4, 11 e 61 elas a ngem valores superiores, mais
próximos da capacidade de sobrecarga por 2 horas. Considerando, contudo, que as simulações dão sempre resultados conserva vos para condições em
regime, esses resultados podem ser considerados como aceitáveis.”
No caso da redução do headway para 120 segundos (uma dedução de 1/3 em relação aos 180 seg da simulação realizada pela Engevix) os consumos de
potência, as correntes nos cabos e as quedas de tensão aumentam e com isso a necessidade de novas subestações re ﬁcadoras.
Pasta: 2. Estudos de Viabilidade
Documento: 3. Estudos de Engenharia.pdf
1.2.4.1.7.6 Resultados Ob dos
O Produto 3 - Estudos de Engenharia, item 1.2.4.1.7.6 Resultados Ob dos, na Página 397 e 398/458 apresenta o seguinte comentário:
“O diagrama da Figura 462 abaixo, ilustra de forma macro os headway mínimos ob dos com a Sinalização atual em Operação em cada trecho TRONCO entre
CEN – ACL e nos RAMAIS entre ACL – SAM e ACL – CEI.”
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Pode se observar que esta situação é similar a situação simulada de headway 180 seg pela Engevix em 2014.
Não está apresentado no produto 3 – Estudos de Engenharia o relatório completo do estudo de simulação, apenas algumas conclusões.
Pasta: 2. Estudos de Viabilidade
Documento: 3. Estudos de Engenharia.pdf
1.2.6 Concepção e Dimensionamento do Sistema de Energia..., na Página 416
O Produto 3 - Estudos de Engenharia, item 1.2.6 Concepção e Dimensionamento do Sistema de Energia..., na Página 416/458 apresenta o seguinte
comentário:
“Foram u lizados so wares de simulação para avaliação da rede de alimentação elétrica, sendo eles ferramentas computacionais u lizadas para elaboração
de simulação elétrica (Sistema CC – tração elétrica) e estudo de ﬂuxo de potência (Sistema CA – 13,8 kV), respec vamente."
Não foi apresentado os valores do ﬂuxo de carga com as correntes e quedas de tensão na rede de MT com somente uma subestação de 138 kV operando.
Pasta: 2. Estudos de Viabilidade
Documento: 3. Estudos de Engenharia.pdf
1.2.6.2 Simulação do Sistema Elétrico, na Página 423 e 426
O Produto 3 - Estudos de Engenharia, item 1.2.6.2 Simulação do Sistema Elétrico, na Página 423 e 426/458 apresenta o seguinte:
“As simulações foram realizadas considerando 3 cenários operacionais:
a) Condição atual com headway mínimo igual a 215 segundos na região da linha tronco (entre as estações Central e Águas Claras).
b) Capacidade máxima de transporte disponibilizada pelo sistema de sinalização, headway de 166 na Linha Verde.
c) Headway de 90 segundos na linha tronco.”
“Considerando-se os diversos casos com con ngências avaliados (uma única con ngência para cada caso), veriﬁca-se a necessidade de inserção de
re ﬁcadoras e reforço na ampacidade de alguns circuitos e alimentadores."
Comentários
O item b) acima, headway de 166 segundos é bem próximo do valor simulado pela Engevix em 2014 com headway de 180 seg. Como o relatório não está
completo não é possível veriﬁcar se foi levado em consideração o mesmo po de degradação mencionado no item 1) acima, onde é necessário impor
restrições operacionais a não ser que seja implementado novas subestações e readequada a rede de MT.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.14
Pasta: 2. Estudos de Viabilidade
Documento: 3. Estudos de Engenharia.pdf
1.2.6.3 Considerações, na Página 427
O Produto 3 - Estudos de Engenharia, item 1.2.6.3 Considerações, na Página 427/458 apresenta o seguinte:
“É possível adoção do headway de 90 segundos, desde que o sistema de alimentação elétrica esteja íntegro e que seja providenciado reforço em dois
circuitos CA do sistema de média tensão (13,8 kVca), bem como em dois alimentadores CC da SR7 e três alimentadores CC da SR 4.”
Comentários
O comentário acima só diz respeito ao sistema totalmente integro, no entanto pela simulação da Engevix de 2014, para um headway de 180 seg já seria
necessário impor restrições operacionais em alguns casos.
Considerando que um headway de 90 segundos implica em um aumento considerável de potência, das correntes nos cabos e das quedas de tensão, par ndose do princípio que o relatório de 2014 está mais completo de informações podemos concluir que será necessário maiores gastos com cabos, subestações e
adequação do sistema elétrico para atender com segurança e conﬁabilidade, sem necessidade de impor restrições ao sistema em caso de uma falha simples,
como a perda de uma subestação primária.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.25.15
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Modelo Operacional
No “Cenário 1: Situação Atual”, situação que permanecerá por 10 anos do início da Concessão, são indicadas ações imediatas a serem tomadas. Entretanto,
nada é dito com relação ao sistema de energia. Como foi indicado no volume anterior, Estudos de Engenharia, qualquer falha no sistema de energia pode
levar a uma restrição operacional.
Sugestão:
Sugerimos reavaliar as ações a serem tomadas conforme indicado nos comentários ao Produto 3 – Estudos de Engenharia.
No “Cenário 2: Aumento da capacidade de transporte para 23.465 passageiros por hora por sen do”, no horizonte de 2031, sabendo que “a Subestação
primária de Águas Claras opera no limite de sua potência” não entendemos por que só a médio prazo está considerada a implantação de uma nova primária,
uma vez mais mantendo o sistema com restrições operacionais.
Sugestões:
Sejam implantadas, no curto prazo, novas primárias redundantes no sistema do Metrô que permi rá resolver a dependência do sistema da CEB tanto
do ponto de vista operacional quanto ﬁnanceiro permi ndo à futura Concessionária poder negociar a aquisição de energia no Mercado Livre.
Esta antecipação de inves mento seja aplicada ao CAPEX con do no volume Produto 5 – Avaliação Econômica e Financeira.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Nº: 3.26
NOME: Lenna Nunes Daher (Coordenadora da Subcomissão de Transporte Cole vo da Rede Urbanidade)
CONTRIBUIÇÃO:
3.26.1
Questão 1- A proposta contempla a transformação do Metrô em sistema troncal, o que será viabilizado por meio de maior integração com as linhas de
ônibus, adotando-se medidas como supressão e readequação de linhas. Qual o impacto dessas medidas na atual estrutura do modal ônibus, considerando a
possibilidade de acréscimo considerável no tempo do deslocamento para as maiores distâncias (ex: Samambaia - Plano Piloto)
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
3.26.2
Questão 2- Na proposta de readequação de linhas dos ônibus observou-se o acréscimo de quilometragem percorrida (em algumas, até 2 vezes a atual
distância considerada). Tal aspecto impactará no valor da tarifa? Esclarecer a estratégia adotada.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
3.26.3.
Quetão 3- Considerando a supressão e readequação das linhas, ocorrerá acréscimo na frota de ônibus de forma a manter e/ou melhorar as atuais condições
de circulação e lotação/conforto dos ônibus? Detalhar quais as condições de qualidade do serviço pós modiﬁcações (comprovação técnica via estudo).
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
3.26.4.
Questão 4- Quanto à integração dos modais, via supressão e readequação de linhas dos ônibus, o projeto apresenta 2 possibilidades: (i) prorrogação dos
contratos e (ii) nova licitação, dentre as quais, ques ona-se:
(a) Considerando renovação contratual, cabe a supressão e readequação proposta? Se fac vel, qual o impacto gerado nos contratos? Tal impacto poderia
reﬂe r na frequência, qualidade e, valor da tarifa? (b) Na Audiência Pública foi informado que a nova licitação já estaria com os “critérios formatados”. Sendo
assim, solicita-se informações acerca de tais critérios técnicos e a disponibilização integral dos respec vos estudos.
RESPOSTA: Esclarecimentos
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JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
3.26.5
Questão 5- No projeto relata-se o atual funcionamento de 24 estações e a previsão de operação de 29, contudo não esclarece quais seriam as 5 estações
complementares (deduz-se que 3 seriam no Plano Piloto, 104 sul, 106 Sul e 110 Sul).
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade preveem a conclusão das estações 104 Sul, 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque. Ressalte-se que à época da entrega do
trabalho (outubro de 2019), as estações 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque, todas atualmente em operação, estavam em fase ﬁnal de conclusão.
3.26.6
Questão 6- Da minuta do Edital constam os seguintes itens:
19.1.5.1. A Concessionária poderá celebrar um acordo operacional com as demais delegatárias dos serviços integrantes do STPC, para formação de En dade
Associa va, no âmbito da qual assumirá responsabilidades adicionais em relação ao SIT, observado o direito da Concessionária ao equilíbrio econômicoﬁnanceiro do Contrato.
19.3.1. Ao longo do Prazo da Concessão, as caracterís cas de funcionamento e especiﬁcações operacionais da Rede Metroviária poderão ser ajustadas às
necessidades de aumento e aprimoramento da integração da Rede com os demais modos de transporte do STPC, bem como de desenvolvimento urbano, de
racionalidade operacional e de equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato.
Quanto ao item 19.1.5.1. solicita-se esclarecer/detalhar quais responsabilidades adicionais poderiam ser assumidas pelo consórcio e se há possibilidade de
sobreposição às atribuições da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.
Quanto ao item 19.3.1. solicita-se esclarecer/detalhar quais especiﬁcações operacionais poderiam ser ajustadas visando a integração com os demais modo de
transporte e que impactos poderiam gerar (econômicos e técnicos),
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: As responsabilidades que seriam assumidas pela Concessionária caso decidisse integrar a En dade Associa va estão discriminadas na Seção II
do Capítulo III do Decreto Distrital nº 38.010, de 15 de fevereiro de 2017, que ins tuiu o Regulamento do SIT e do SBA (“Competências da En dade
Associa va”).
Contudo, tendo em conta (i) que algumas destas responsabilidades atribuídas à En dade Associa va se relacionam a aspectos essenciais da operação do SIT
no âmbito da Rede Metroviária; (ii) que não foram encontrados documentos ou registros oﬁciais que indicassem a efe va cons tuição da En dade
Associa va ; e (iii) que a par cipação da Concessionária na En dade Associa va, ainda que essa vesse sido cons tuída, seria faculta va, imputou-se à
Concessionária, no plano do Projeto, o dever de executar certas competências da referida en dade, exclusivamente na esfera da Rede.
Nessa toada, tem-se a obrigação de disponibilizar, na Rede Metroviária, validadores e equipamentos de bilhetagem de autoatendimento (ATMs) compa veis
com aqueles u lizados pelo BRB, a qual foi atribuída à En dade Associa va pelo ar go 9º, § 2º, inciso XV, do Decreto Distrital nº 38.010/2017 e, à
Concessionária, pela Subcláusula 4.1.5.2.(ii) do Contrato de Concessão. Igualmente, tem-se a obrigação de operar a Central de Supervisão Operacional,
imputada à En dade Associa va pelo ar go 9º, § 3º, inciso I, do Decreto Distrital nº 38.010/2017 e, à Concessionária, pela Subcláusula 4.1.5.3.(i) do Contrato.
Isto posto, note-se, a par r da análise comparada da Seção II do Capítulo III do Decreto Distrital nº 38.010/2017 e da Subcláusula 4.1.5 do Contrato de
Concessão, que as obrigações atribuídas à En dade Associa va pelo referido decreto e, à Concessionária, pelo Contrato, foram todas adequadas à
possibilidade de essa integrar tal en dade futuramente, inexis ndo irregularidade em seus atuais termos. Inclusive, entende-se que, ainda que a En dade
Associa va viesse a ser criada e a Concessionária decidisse integrá-la, as obrigações em comento permaneceriam, a priori, a cargo da úl ma, dado seu teor.
Ressalte-se, porém, que, havendo uma redivisão de competências que impactasse os atuais termos do Contrato, seriam promovidas as per nentes
modiﬁcações a esse instrumento e, conforme o caso, realizada revisão contratual.
No que diz respeito à sobreposição de competências da En dade Associa va àquelas da Metrô-DF, importa esclarecer que a implementação do Projeto não
promoveria nova distribuição de responsabilidades, mas simplesmente observaria as per nentes disposições norma vas em vigor – notadamente, aquelas do
Decreto Distrital nº 38.010/2017 e da Lei Distrital nº 4.011, de 12 de setembro de 2007, que disciplina os serviços integrantes do STPC. Havendo sobreposição
legal e/ou regulatória entre as competências da Metrô-DF e da En dade Associa va, cumpriria às autoridades responsáveis tomar as providências cabíveis –
as quais não guardam relação ao Projeto.
Por ﬁm, destaca-se que as especiﬁcações operacionais da Rede Metroviária que poderiam ser alteradas para atendimento do Subitem 19.3.1 do Edital
correspondem, por exemplo, à frequência das linhas da Rede, ao número de trens em operação e às condições de funcionamento de determinadas estações,
entre outras. Os impactos técnicos e econômicos provocados por consequência teriam de ser avaliados caso a caso, sendo certo que, provocado o
desequilíbrio da equação contratada, seria promovida a sua revisão.
3.26.7
Questão 7- A análise econômica foi efe vada com base em taxas de juros e demais parâmetros ﬁnanceiros e econômicos previstos em 2019. Com a
pandemia, taxas de juros, risco de crédito, es ma vas de crescimento, dentre outros, sofreram modiﬁcações signiﬁca vas. Diante de tal cenário ainda é
válido o estudo econômico e ﬁnanceiro apresentado? Ques ona-se o mesmo com relação às es ma vas de demanda.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A situação mencionada é conjuntural, devendo ser rever da ao longo do tempo. Considerando que o Contrato terá duração de 30 anos, esses
efeitos não terão grande impacto nos resultados e, além disso, o Contrato possui mecanismos de mi gação de riscos tanto para o Privado quanto para o
Público.
Neste sen do, a TTR poderá variar para mais ou para menos em função da alteração da demanda de referência, conforme disposto na minuta de Contrato de
Concessão. Ressalte-se que a repar ção dos riscos de demanda foi feita de forma paritária, podendo impactar a TTR posi vamente ou nega vamente de
forma igual, conforme o comportamento da demanda ao longo do contrato. Assim demandas inferiores à projetada levarão ao aumento da TTR e demandas
superiores à TTR levarão à sua redução de forma proporcional, de forma a manter a operação adequada dos serviços de transporte metroviário de
passageiros e cobrir os custos de operação dos serviços metroviários.
Cabe destacar, por ﬁm, que se trata de cláusula obrigatório dos Editais de Licitação, conforme o art. 40 da Lei nº 8.666/1993:
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Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repar ção interessada e de seu setor, a
modalidade, o regime de execução e o po da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efe va do custo de produção, admi da a adoção de índices especíﬁcos ou
setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela;
[...]

3.26.8
Questão 8- Propõe-se uma divisão igualitária da tarifa entre metrô (50%) e ônibus (50%). Qual o impacto do referido pressuposto nos valores de
ressarcimento por parte do GDF via complementação da tarifa técnica?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O impacto é equivalente ao porcentual que caberá ao Metrô mul plicado pela quan dade de passageiros integrados entre Metrô e ônibus
que varia sazonalmente.
3.26.9.
Questão 9- Foi prevista taxa interna de retorno (TIR) do projeto de 7,54% aa e do acionista, de 12% aa. Considerando outros projetos de concessão de maior
porte (inclusive implantação sica), observa-se que a TIR acionista se encontra acima do pra cado na esfera federal. Considerando, ainda, os efeitos da
pandemia nas taxas de empregos, juros, crescimento econômico e outros, ques ona-se se a TIR proposta ainda se mantém válida.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Taxa Interna de Retorno (TIR) modelada do Projeto é de 7,54% a.a. TIR de Projeto é a TIR desalavancada, u lizada para balizar a modelagem
ﬁnanceira como um todo, representando o custo médio ponderado de capital (WACC). Esse WACC foi calculado mediante a prá ca de mercado conhecida
como CAPM para o capital próprio e apurando-se o custo médio esperado para o endividamento. A TIR de 12% ao ano em termos reais representa a TIR de
acionista, portanto, alavancada. A alavancagem é um processo natural nas PPPs de infraestrutura, que são intensivas em capital e requerem emprés mos de
grande monta para serem viabilizadas ﬁnanceiramente. A decorrência é que a TIR chamada do acionista cresce em relação a TIR do projeto, pois o acionista
assume inúmeros riscos por ser o detentor dos riscos residuais decorrentes do “equity”. Tais taxas são compa veis com o pra cado no mercado, sendo que a
Taxa Selic que se encontra em 2% ao ano nominais não reﬂete o mercado de taxas e de risco de uma PPP de longo prazo. A taxa Selic é uma taxa de um dia
apenas, sendo que o próprio mercado futuro indica alta signiﬁca va dessa taxa ao longo dos próximos anos, a ngindo o patamar de 7,5% no horizonte 2030.
Até porque, contrariamente ao aﬁrmado, a inﬂação está mais alta do que esperado, em aceleração no momento, o que exigirá ação forte do Banco Central
em termos de alta da taxa de juros Selic para controlá-la. Os 2% a.a atuais traduzem apenas um momento muito transitório no contexto do choque da
pandemia e, como explicado, não tem aderência à dinâmica do WACC de uma PPP, balizado pelo longo prazo. O benchmark do WACC ou da TIR de projeto de
uma PPP deve ser a NTN-B longa, emi da pelo Tesouro Nacional, cujo patamar é de 4% a.a em termos reais (indexadas ao IPCA-IBGE), livre de risco. Concluise que o prêmio de risco seria de aproximadamente 3,5% pontos ao ano, abaixo inclusive, de prêmios de risco especiﬁcados em editais semelhantes, como da
Concessão das Linhas 8 e 9 da CPTM na RMSP, publicado recentemente pelo Governo do Estado de SP, em cerca de 5% ao ano.
3.26.10.
Questão 10- Com base no relatado déﬁcit de demanda e, paralelamente, na previsão de maior integração entre os modos de transporte, previu-se Tarifa
Técnica de Remunerção (TTR) inicial de 5,2190 (calculada com base no valor de R$5,00). Em contraponto, as minutas do Edital e do Contrato preveem o valor
de R$ 5,0907. A esse respeito, esclarecer:
1. O valor da TTR (R$5,2190 ou R$5,0907);
2. Considerando que a TTR foi calculada com base no valor de tarifa de R$5,00, que atualmente alcança o valor de R$5,50, esclarecer se há previsão de
reajuste/readequação da TTR.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Tarifa Técnica de remuneração será sjustado em função das contribuições recebidas na Consulta e Audiência Públicas.
3.26.11.
Questão 11- A Tarifa Técnica de Remuneração (TTR) é composta pelas contraprestações A, referente às melhorias a serem efe vadas nos primeiros 5 anos, e
B, rela va à aquisição de 10 trens. A esse resoeito esclarecer:
1. Na Minuta de Edital e Minuta de Contrato consta CPA = R$242.943,46/mês e estação, ontudo na avaliação econômico ﬁnanceira consta APA = R$
233.306,04/mês e estação. Esclarecer a diferença entre os valores.
2. Na Minuta de Edital e Minuta de Contrato consta CPB = R$ 511.187,59/trem, ,(sic) as a (sic) avaliação econômica ﬁnanceira demonstra
CPB=R$419.173,83/trem. Esclarecer a diferença entre os valores e suas origens.
3. Esclarecer qual o valor de cada trem a ser adquirido e o modo de orçamento.
4. Consta a previsão de reajustamento anual das contraprestações em função do IPCA e IGPM, entretanto não está clara a necessidade de reajuste nas
contraprestações, uma vez que será efe vamente ﬁnanciamento de 70% do CAPEX previsto. À época da aquisição dos trens restariam cerca de
R$82,33 milhões (prevista para 2029). Tal valor é suﬁciente para a aquisição dos trens? Porque a u lização dos índices IPCA e IGPM?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Tarifa Técnica de Remuneração se des na a cobrir os custos com a operação do sistema metroviário (OPEX), enquanto as contraprestações
“A” e “B” se des nam a ressarcir os inves mentos realizados pela Concessionária (CAPEX). As diferenças iden ﬁcadas na contribuição decorrem de erro
material e serão corrigidas quando da publicação da nova versão das minutas de Edital de Licitação e de Contrato de Concessão. Os valores dos trens, por sua
vez, foram mensurados a par r de contratos para aquisição de material rodante do Metrô/SP.
3.26.12
Questão 12- O reajuste anual da TTR é previsto com base no IPCA (85%) e Custo da Energia (15%), mas do início da concessão até o 10ºano e do 13º ao 23º
ano a TTR é composta ora pela contraprestação A, ora pela contraprestação B. Assim esclarecer:
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1. Haverá sobreposição de reajustes?
2. Origem e embasamento da fórmula u lizada para reajustamento.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Não haverá sobreposição de reajustes. Cada parcela de contraprestação tem sua aplicação e fórmula própria de reajuste e elas não são
sobrepostas. O racional para a fórmula de reajuste é baseado na recomposição dos custos inﬂacionários dos principais insumos.
3.26.13
Questão 13- O valor de TTR foi estabelecido com base em pressupostos como isenção ﬁscal e desoneração da folha de pagamentos. Em caso de não
concre zação de tais pressupostos, a TTR passaria de R$5,2190 para R$5,48. A diferença de R$ 0,261 (R$5,48 – R$5,2190 será absorvido pela Administração
Pública?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Sim, o risco ﬁscal é considerado risco público, conforme matriz de riscos do contrato.
3.26.14
Questão 14- O projeto prevê a aquisição de energia no mercado livre. Foi avaliado o impacto de tal opção da arrecadação da CEB? Haverá garan as de
fornecimento con nuo e adequado de energia, de forma a não inviabilizar a operação do sistema metroviário?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A adoção da compra de energia no mercado livre viabiliza o recebimento de energia para a tração dos trens e para a alimentação eletrica das
estações de varias fontes produtoras de energia, incluindo as de fonte fotovoltaica. Cabe destacar que os contratos para a compra de energia no mercado
livre são regulados e registrados na Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Buscou-se, com os estudos de viabilidade subme dos a Consulta e Audiência Públicas, uma prestação de serviços de transporte metroviário adequada,
conﬁável, segura e eﬁciente, de forma a garan r bene cios para a sociedade ao longo de todo o horizonte de projeto, inclusive reduzindo os custos
decorrentes do abastecimento de energia.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.26.15
Questão 15- Um dos principais pontos deba dos na audiência pública foi a possibilidade de demissão dos funcionários do MetrôDF. A SEMOB escareceu que
aqueles que não forem absorvidos pela concessionária poderão ser realocados, preservando-se todas as garan as, principalmente o salário. A esse respeito,
solicita-se esclarecer a forma de viabilização da proposta e os custos gerados, ou seja:
1. Em caso de absorção da mão de obra pelo metrô, como se daria tal processo quanto as responsabilidades dos encargos trabalhistas e a manutenção ds
direitos, inclusive no que se refere a salários?
2. Em caso da não absorção da mão de obra pelo metrô, o funcionário teria a garan a da realocação na concessionária e manutenção dos salários? Foram
avaliadas as possibilidades de desvio de função e subu lização de mão de obra? Qual seria o impacto na redução de custos para a folha de pagamentos
do metrô, uma vez que seriam man dos os custos com pessoal?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA:
Apesar de o assunto não ser objeto da consulta e audiência pública, cabe informar que a Administração Pública pretende dar aos empregados do Metrô/DF
diferentes alterna vas, como con nuar nas a vidades remanescentes da Companhia, serem aproveitados em outras autarquias ou órgãos do GDF ou serem
contratados pela futura concessionária.
Caso optem por aceitar a proposta de trabalho da futura concessionária, novo vínculo emprega cio se estabelecerá, cabendo as condições de trabalho serem
estabelecidas entre os empregados e a empresa contratada.

3.26.16
Consta no Edital a previsão de compar lhamento de receitas extraordinárias entre concessionária e o GDF através de redução nos valores de subvenção: em
20% do lucro líquido (no caso de inexistência de inves mentos adicionais àqueles previstos no Contrato) e 10% do lucro líquido quando da cons tuição de
nova empresa que vise a exploração a vidades e projetos associados (na necessidade de inves mentos adicionais àqueles previstos no Contrato). Além disso,
se prevê a exploração imobiliária, mas sem especiﬁcação do formato. Diante do exposto:
1. Embasar os percentuais adotados (20% e 10%);
2. Esclarecer se para a exploração imobiliária será adotado compar lhamento de receita e, no caso, quais os percentuais a serem adotados, embasandoos.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os percentuais adotados (20% e 10%) se baseiam em prá ca comum de mercado, a par r de editais semelhantes de concessões no setor
metroferroviário. A exploração imobiliária é uma das formas de Receitas Extraordinárias previstas no Contrato, portanto obedecerá às mesmas regras citadas
no quesito. Um empreendimento imobiliário poderá exigir inves mentos adicionais se executado pela subsidiária da SPE, devendo-se então compar lhar 10%
da receita extra ob da, ou 10% caso se faça por terceiros, mediante, por exemplo uma concessão de direito real de uso.
3.26.17
Questão 17- Avaliando a Matriz de Risco de Demanda (ver Figura a seguir) observa-se a previsão de risco compar lhado. Para cenários de demanda de 60% a
90% é previsto reajuste na tarifa técnica. Considerando:
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1. O incerto cenário econômico pós pandemia (es ma vas de crescimento e emprego dis ntas das previstas em 2019);
2. A amplitude dos percentuais adotados para reajustamento da TTR em função da demanda;
3. Que, em geral, as concessões federais são realizadas com risco de demanda integral do concessionário. Ques ona-se: haverá revisão dos parâmetros
adotados? Há demonstração técnica de que a probabilidade de oscilação abaixo de 90% da demanda es mada é reduzida? Foi realizada quan ﬁcação
do impacto aos cofres públicos para os casos de demanda inferior e equivalente a 60%, 70%, 80% e 90% da projetada?

RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A situação mencionada é conjuntural, devendo ser rever da ao longo do tempo. Considerando que o Contrato terá duração de 30 anos, esses
efeitos não terão grande impacto nos resultados e, além disso, o Contrato possui mecanismos de mi gação de riscos tanto para o Privado quanto para o
Público.
Neste sen do, a TTR poderá variar para mais ou para menos em função da alteração da demanda de referência, conforme disposto na minuta de Contrato de
Concessão. Ressalte-se que a repar ção dos riscos de demanda foi feita de forma paritária, podendo impactar a TTR posi vamente ou nega vamente de
forma igual, conforme o comportamento da demanda ao longo do contrato. Assim demandas inferiores à projetada levarão ao aumento da TTR e demandas
superiores à TTR levarão à sua redução de forma proporcional, de forma a manter a operação adequada dos serviços de transporte metroviário de
passageiros e cobrir os custos de operação dos serviços metroviários.
Cabe destacar, por ﬁm, que se trata de cláusula obrigatório dos Editais de Licitação, conforme o art. 40 da Lei nº 8.666/1993:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repar ção interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execução e o po da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efe va do custo de produção, admi da a adoção de índices especíﬁcos ou setoriais, desde a data
prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
[...]
3.26.18
Questão 18- Foi estabelecido como garan a contratual da concessionária o valor de R$ 93.794.695,50 referente a 10% do valor inves do (CAPEX) do 1º ao 5º
ano e 5% do valor inves do (CAPEX) do 6º ano ao ﬁnal da concessão. Observa-se que a garan a representa 9,34% do montante total a ser inves do como
CAPEX, o que representa valor equivalente às melhorias no Sistema Elétrico, O valor da garan a contratual será revisto?

RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A garan a de proposta a ser apresentada pela Concessionária corresponde a 10 % dos inves mentos es mados, observando rigorosamente a
legislação vigente sobre o tema e é considerada adequada.
3.26.19.
Questão 19- O projeto prevê a possibilidade de royal es e compensações ﬁnanceiras, dividendos da CEB, CAESB e Terracap e o pagamento pelo serviço
público de estacionamento rota vo pago de veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao DF comporem a garan a contratual. No que tange ao
serviço público de estacionamento rota vo pago, o projeto Zona Verde ainda se encontra em discussão. Caso o referido projeto não se concre ze, será
prevista outra forma de garan a?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: As fontes de garan a não são excludentes entre si. No total, as fontes disponíveis são suﬁcientes para assegurar a implantação da Concessão.
Ademais, a minuta de contrato será alterada com o obje vo de admi r outras fontes para compor a garan a contratual do parceiro público.
3.26.20.
Questão 20- O projeto de modelagem da parceria público-privada para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos na via W3 prevê o Metrô-DF como ente
ﬁscalizador. Com a priva zação do Metrô, permanecerá essa solução, em que ente privado ﬁscalizaria outro?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA:
O estudo em discussão na Consulta e Audiência Públicas não tem por obje vo priva zar a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF, mas
delegar a gestão, manutenção e operação dos serviços de transporte metroviário por 30 anos, retornando tais a vidades, após o período de Concessão, para
o Governo do Distrito Federal.
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Na realidade, a Metrô/DF tem várias a vidades além daquelas que serão objeto da Concessão, como pode ser visto na própria Lei nº513/1993, que criou a
Companhia:
Art. 1º - Fica o Poder Execu vo autorizado a criar, observada a legislação própria, uma empresa pública sob a forma de sociedade por
ações, denominada Companhia do Metroplitano do Distrito Federal, que usará a sigla – METRÔ – DF.
§ 1° O METRÔ-DF tem por ﬁnalidade:
I - planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público cole vo sobre trilhos no Distrito Federal, assim como
explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua a vidade
produ va;
II - organizar, ﬁscalizar, administrar e explorar as áreas lindeiras às vias metroviárias, absorvendo os recursos provenientes de a vidades
comerciais e imobiliárias nelas desenvolvidas.
[...]

Desta forma, a Metrô/DF não será priva zada, não conﬁgurando o conﬂito relatado na contribuição.
3.26.21.
Questão 21- Uma vez implantado o VLT, que irá operar com integrações com o Metro e o STPC, como será o compar lhamento das receitas de bilhetagem?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A polí ca tarifária dos serviços de transporte público do Distrito Federal será oportunamente deﬁnida pela SEMOB.
3.26.22.
Questão 22- No edital de licitação dos serviços de concessão de Metrô haverá disposi vos que impeçam a par cipação das mesmas empresas que operam o
STPC e o VLT?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Não. Inexistem disposi vos legais que impeçam a par cipação das atuais delegatárias dos serviços integrantes do STPC na Concorrência.
Ainda, cumpre esclarecer que, de acordo com o ordenamento vigente, a Rede Metroviária e os agentes inﬂuentes nessa fazem parte tanto do STPC, quanto
do SIT. Nesse sen do, a organização, a supervisão e prestação dos Serviços, bem como sua polí ca tarifária, estão subme das à disciplina da Lei Distrital nº
4.011/2007 e do Decreto Distrital nº 38.010/2017, principalmente.
Logo, o STPC não se resume à rede rodoviária de serviços distritais de transporte público cole vo, compreendendo, também, a Rede Metroviária e a rede
metroferroviária, no plano da qual são oferecidos os serviços de VLT.
3.26.23.
Questão 23- Considerando as limitações da atual linha do metrô-DF, em termos de quan dade de passageiros atendidos e da insuﬁciente segurança,
eﬁciência, conforto do serviço, pergunta-se:
1. Foram realizados estudos para a u lização de energia fotovoltaica nos vagões, nas estações e nos terminais do Metrô, tendo em vista que, além de
portar energia limpa, essa medida pode contribuir para a redução dos custos de operação?
2. Como será feita a reestruturação das linhas de ônibus para assegurar a alimentação das estações de Metrô?
3. Foram pensadas medidas para a melhoria do conforto e segurança dos usuários, como modernização do CCO para maior frequência; clima zação dos
vagões; instalação de câmeras de segurança, etc?
4. Haverá instalação de bicicletários junto às estações e de pontos para carregamento para baterias elétricas?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Sobre o assunto, cabe inicialmente destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter
referencial, visando servir de base para o futuro certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos
licitantes deﬁnir a própria estruturação para a adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo
os parâmetros de desempenho, podendo se basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
A adoção da compra de energia no mercado livre viabiliza o recebimento de energia para a tração dos trens e para a alimentação eletrica das estações de
varias fontes produtoras de energia, incluindo as de fonte fotovoltaica. Cabe destacar que os contratos para a compra de energia no mercado livre são
regulados e registrados na Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
A proposta de o mização do sistema de transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da
criação de um sistema de transportes mais racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal
cenário. Ressalte-se que nos estudos o acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em
vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
As melhorias para o sistema ora existente, como modernização da frota, instalação de ar-condicionado nos trens e das estações, por sua vez, encontram-se
disponíveis nos estudos disponibilizados para Consulta e Audiência Públicas.
Nº: 3.1.27
NOME: Fausto Mansur (Viação Piracicabana S/A)
CONTRIBUIÇÃO:
3.1.27.1.
1. Condições de Par cipação
O Caderno 7 – Minuta de Edital de Licitação deﬁne as Condições Técnicas de Par cipação na licitação : Operação de sistema de transporte sobre trilhos no
mínimo por 12 meses consecu vos transportando por dia ú l, em média 85 mil passageiros, com integração tarifária.
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O Caderno 6 – Análise Jurídica deﬁne a exigência de comprovação de demanda para 100 mil passageiros por dia, em média. Não cita a exigência comprovar
experiência com integração tarifária.
Entende-se que são duas exigências dis ntas de comprovação de experiência : uma refere-se ao transporte de passageiros por sistemas metro ferroviários, a
outra refere-se a experiência em operação de sistemas de transporte cole vo com a prá ca da integração tarifária.
Contribuições :
A comprovação da experiência de operação com integração tarifária pode ser comprovada na complementariedade de cobrança entre 2 modos de
transporte público, podendo ser ônibus-metrô, metrô-trem, ônibus-trem, ônibus-BRT, etc. Entende-se que qualquer uma dessas alterna vas
comprovam a experiência na operação de sistemas de transporte integrados;
Nos termos do art. 33, inciso III da Lei nº 8.666/93, em caso de Consórcio, deve ser admi do o somatório dos quan ta vos de cada consorciado, para
efeitos de qualiﬁcação técnica, ampliando a par cipação de empresas e elevando a compe vidade. No entanto, o Edital não previu essa possibilidade.
Diante disso, solicita-se que o Edital seja alterado para incluir essa previsão;
No mesmo sen do de aumentar a compe vidade do certame os editais de concessão de sistemas de transporte de passageiros de maior capacidade vêm
possibilitando a complementação (soma de atestados) da comprovação de capacidade técnica através da contratação de empresa detentora de atestado
técnico para a realização de transferência de tecnologia, não sendo obrigatoriamente, esta empresa, integrante do consórcio. Sugere-se a inclusão da
possibilidade de complementação de atestação técnica (ao menos uma empresa do consórcio deve apresentar atestação de operação de sistemas sobre
trilhos) através de contrato de prestação de serviço e de transferência de tecnologia.
RESPOSTA: Contribuição parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: A diferença entre o quan ta vo constante do caderno jurídico e o aposto na minuta de Edital de Licitação é um erro formal. Deverá ser
considerada uma experiência na Operação de sistema de transporte sobre trilhos no mínimo por 12 meses consecu vos transportando por dia ú l, em média
85 mil passageiros.
A comprovação de experiência na operação de sistema integrado de transportes não se faz necessária, uma vez que os sistemas metroviários são em sua
maior parte, se não em sua totalidade, integrados a ouros sistemas de transportes alimentadores. Assim, a experiência na operação de sistema de transporte
sobre trilhos é suﬁciente para garan r a operação adequada por parte da CONCESSIONÁRIA.
Por ﬁm, em prol da compe

vidade, será admi da a somatória de experiências para atender a qualiﬁcação técnica.

3.1.27.2
2. Par cipação Empresas Públicas na Licitação
O Caderno 6 – Análise Jurídica admite expressamente a par cipação de empresas públicas na licitação.
O Caderno 7 – Minuta de Edital de licitação aponta que podem par cipar do certame, quaisquer pessoas jurídicas, admi ndo nessa hipótese pessoas jurídicas
de direito público. Além disso, o Caderno 6 – Análise Jurídica, o Caderno 7 – Minuta de Edital de Licitação e o Caderno 8 – Minuta de Contrato apontam a
necessidade dos controladores da Concessionária assinarem o Contrato, na condição de intervenientes anuentes.
Primeiramente, considera-se que não é possível admi r a par cipação de pessoas jurídicas de direito público, tais como as empresas públicas, a par ciparem
do certame, vez que elas são subme das às disposições da Lei nº 13.3030 – Lei das Estatais. Essa Lei exige que quaisquer contratos des nados à prestação de
serviços, aquisição de bens, locação, etc, devem ser precedidos de licitação. Portanto, para a prestação de quaisquer serviços ou aquisição de mercadorias,
produtos de limpeza e desinfecção, ferramentas, trens, etc, deverá haver licitação por parte da empresa pública, o que inviabilizará a adequada prestação dos
serviços. A transferência de serviços públicos ao par cular por meio de uma PPP visa, justamente, a agilidade do fornecimento e negociação com o mercado.
Visa, também, evitar a burocracia das aquisições públicas, etc. Portanto, considera-se inadequado admi r a par cipação de pessoas jurídicas de direito
público.
Além disso, a exigência de assinatura dos controladores de uma empresa pública num contrato de PPP imporá ao GDF risco elevado, uma vez que, essa
exigência implicará a necessidade de que um outro ente estatal (União, Estados ou municípios), que são os controladores de uma empresa pública ou
sociedade de economia mista, assinem o contrato de PPP ﬁrmado com o DF. Isso irá trazer mais burocracia ao contrato, como a necessidade de submissão
dos contratos à Procuradoria de outros Estados, União ou Municípios. Em alguns casos, até, dependendo do caso, controle de outros entes federa vos,
necessidades de leis autoriza vas, o que pode demorar longo período até o contrato iniciar sua execução ou até inviabilizar esta importante PPP.
Contribuição :
Sugere-se que apenas seja permi da a par cipação de pessoas jurídicas de direito privado na licitação. Caso a SEMOB entenda de forma diferente, sugere-se
que a exigência de anuência dos controladores da licitante seja exigida nos documentos de habilitação, sob pena de desclassiﬁcação do licitante.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Em resumo, o quesito em referência solicita que empresas estatais sejam impedidas de par cipar da Concorrência, devido ao entendimento
de que, se a Concessionária correspondesse a empresa pública ou sociedade de economia mista, a execução da Concessão seria ineﬁciente.
Tal argumento não cons tui fundamento válido para vedação da par cipação de estatais em certames licitatórios, tendo em conta, em primeiro lugar, as
previsões do ar go 3º, caput e § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993. Trata-se de disposi vo que qualiﬁca como irregular a restrição arbitrária de
compe ção no bojo de licitações, de modo que, inexis ndo mo vos obje vos que jus ﬁquem o impedimento de interessados em par cipar de processo
licitatório, passíveis de comprovação e minimamente respaldados pelo ordenamento vigente, não é possível impor restrições nesse sen do.
Considerando, portanto, que não é viável provar que a execução da Concessão por toda e qualquer empresa estatal implicaria prejuízos concretos ao seu
resultado, ou descumpriria o ordenamento vigente, não se pode limitar a par cipação de empresas públicas e sociedades de economia mista na
Concorrência.
Em segundo lugar, nos termos do ar go 173, § 1º, inciso II, da Cons tuição Federal, bem como do ar go 68 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016,
que estabeleceu o estatuto jurídico das empresas estatais e de suas subsidiárias, as empresas em comento estão subme das às normas de Direito Privado,
inclusive no que se refere às contratações de sua tularidade.
Assim, também não possui fundamento jurídico a alegação de que, por terem de cumprir determinados procedimentos subme dos às normas de Direito
Público, as estatais seriam en dades cuja atuação é essencialmente idên ca àquela desempenhada pela Administração Direta, dissociando-lhes da lógica
regente de parcerias público-privadas.
Em terceiro e úl mo lugar, es ma-se que a assinatura do Contrato de Concessão pelos Controladores após a homologação do resultado da Concorrência não
criaria diﬁculdades, seja a Proponente vencedora empresa estatal, ou não. Aﬁnal, o Subitem 16.7 do Edital estabelece soluções no caso de recusa ou atraso
na assinatura do Contrato.
3.27.3.
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3. Contrato de Fornecimento de Energia
O Caderno 5 - Avaliação Econômico-Financeira – Item 1.19 estabelece que durante os primeiros 3 anos de Concessão, deverá ser man do o contrato de
compra de energia ca vo junto à CEB.
No mercado privado de compra de energia esses prazos nunca ultrapassam 6 meses e tem seus preços regulados pelo próprio mercado.
O sistema de produção de energia que hoje atende à CEB não apresenta disponibilidade para aumentar o consumo. Das três fontes alimentadores, duas estão
com suas capacidades comprome das (SE-CEB-Águas Claras e SE-CEB-Brasília Centro).
Além disso faz-se necessário analisar :
Obsolescência dos equipamentos;
Falta de sobressalentes;
Necessidade imediata da revitalização dos cabos de alta tensão de 2 dos 3 alimentadores do Metrô-DF (SE-CEB Águas Claras e SE-CEB-Brasília Centro);
Contribuição :
Solicita-se que seja analisada a supressão dessa exigência de manter o contrato de compra de energia com a CEB, em função da Concessionária assumir um
período de 3 anos com monopólio e ﬁcar impossibilitada de buscar outras alterna vas de fornecimento, mormente considerando o alto risco de atendimento
e a eminente priva zação da CEB, conforme amplamente no ciado na imprensa de Brasília na semana do dia 01/10/2020.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade não estabelecem a obrigatoriedade de se manter a con nuidade do contrato de energia com a CEB, mas consideram
a necessidade de inves mentos na instalação de subestações primárias pela futura concessionária para viabilizar o recebimento de energia do mercado livre.
Hoje o Metrô/DF é cliente ca vo da CEB pois recebe energia de subestações diretamente desta empresa fornecedora de energia
Ressalte-se que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.4.
4. Garan as Financeiras
O Caderno 6 – Análise Jurídica, Pág 36, deﬁne que as Garan as Financeiras do Projeto serão ﬁnanciadas pelas seguintes fontes :
Royal es;
Compensações Financeiras;
Dividendos da CEB;
Dividendos da CAESB;
Dividendos da Terracap;
Receitas dos Estacionamentos Privados incluídos no Projeto Zona Verde.
O Estudo, contudo, não avaliou o montante que qualquer uma dessas fontes deveria suportar, mensalmente ou anualmente, para fazer frente à reserva de
recursos necessárias.
Além disso, não foram analisadas questões que se considera relevantes para qualquer licitante analisar o projeto, como, por exemplo:
a que royal es, especiﬁcamente, o Estudo refere-se ?
quais são as compensações ﬁnanceiras citadas ?
a CEB encontra-se em processo de priva zação, conforme no ciado na imprensa de Brasília na semana de 01/20/2020 (portal Metrópoles);
CEB e CAESB, não u lizam a prá ca de distribuição de dividendos aos seus acionistas, não se vê razão para que passem a considerar tal prá ca ?
deve ser considerado, no caso da Terracap, que a União, detém 49% de ações da Companhia. Seriam distribuídos dividendos apenas para um dos
acionistas ?
o iPrev é detentor legal de toda receita de estacionamentos, por força da Lei Complementar no. 932/2017. Aquele Ins tuto anui com a proposta ?
Além disso, na avaliação procedida, faz-se necessária alteração legisla va para u lização de dividendos e receitas de concessões como garan a. O Fundo
Solidário Garan dor ins tuído pela Lei Complementar nº 932, de 03 de outubro de 2017, é composto de diversos bens, a vos, direitos e receitas
extraordinárias, dentre eles Art. 73. (...) IIII (...)
c) os recursos decorrentes da cessão do direito de super cie sobre os espaços públicos des nados a estacionamento de veículos automotores e o direito de
super cie sobre áreas des nadas à regularização fundiária urbana e rural de propriedade do Distrito Federal e de suas empresas públicas, observada a
regulamentação especíﬁca deﬁnida em lei;
d) os dividendos, as par cipações nos lucros e a remuneração decorrente de juros sobre capital próprio des nados ao Distrito Federal na condição de acionista
de empresas públicas ou de sociedades de economia mista;
Considera-se que o Estudo não avaliou essa questão com a devida profundidade. Um projeto de PPP com fragilidade em suas Garan as afasta inves dores.
No período de 12/03 a 30/04/2020 esteve em Consulta Pública, pela SEMOB, a PPP de implantação do sistema VLT de Brasília. Naquele projeto, com o intuito
de garan r o pagamento das obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder Concedente no Contrato de Concessão, o GDF oferece como garan a do parceiro
público para a Concessionária minuta de Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta Vinculada, mediante o qual as partes
concordarão que o pagamento será efetuado mediante transferência de recursos do Fundo de Par cipação do Estados com o subsequente débito para
pagamento da contraprestação e da remuneração do Agente de Pagamento, contrato este que deverá ser ﬁrmado na Etapa Preliminar do Contrato, ou seja,
antes do início da eﬁcácia da Concessão.
Por aquele instrumento, proposto pela SEMOB, o Poder Concedente manterá aberta a conta vinculada junto ao agente de pagamento durante todo o prazo
da concessão, exclusivamente para os ﬁns de garan a e pagamento da concessão e contrato de nomeação de agente de pagamento e administração de conta
vinculada.
A conta vinculada não poderá ser movimentada pelo Poder Concedente, e somente poderá ser movimentada pelo agente de pagamento mediante ordens de
movimentação emi das de acordo com os itens e disposições previstas no Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta
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Vinculada, ainda que o Poder Concedente seja o tular.
O Poder Concedente deverá assegurar e a tomar todas as medidas necessárias a assegurar, durante todo o prazo da concessão, que os Recursos Vinculados
do Fundo de Par cipação dos Estados - FPE sejam depositados em uma conta vinculada, no valor de sua u lização, ainda que se faça necessária mais de uma
transferência.
O Poder Concedente deverá ainda assegurar que mensalmente transite por essa conta vinculada um montante oriundo do Fundo de Par cipação dos Estados
- FPE não inferior ao valor de 3 (três) contraprestação, conforme proposta econômica do licitante vencedor.
Caberá ao agente de pagamento o monitoramento mensal, e sempre que requisitado pela Concessionária ou pelo Poder Concedente (i) dos valores dos
recursos man dos e depositados na conta vinculada, e (ii) o trânsito dos Recursos Vinculados do Fundo de Par cipação dos Estados - FPE na conta vinculada.
Na hipótese de, durante seu monitoramento ou por qualquer outro mo vo, o agente de pagamento veriﬁcar a ocorrência de não atendimento do pactuado
entre as partes, ele deverá no ﬁcar imediatamente o Poder Concedente, copiando a Concessionária, para que o Poder Concedente, regularize a situação, no
prazo de 7 (sete) dias, realizando, se necessário, a complementação dos valores depositados na conta vinculada, de modo a restabelecer os valores mínimos
previstos.
Na hipótese de o Poder Concedente, após o decurso do prazo previsto no contrato, não regularizar a situação ou não realizar a complementação dos recursos
necessários ao restabelecimento dos valores mínimos, este será considerado inadimplente com suas obrigações pecuniárias no âmbito do contrato de PPP, e
estará sujeito às consequências legais e regulamentares previstas.
O não pagamento integral ou pontual de quaisquer obrigações pecuniárias do Poder Concedente, nos termos, montantes e prazos previstos no contrato,
incluindo os valores referentes à contraprestação, conﬁgurará inadimplência pecuniária do Poder Concedente.
O Poder Concedente deverá, desde a data de celebração do contrato, tomar as providências necessárias para que, antes da emissão da Ordem de Início da
primeira Fase, a correspondente parte dos valores dos Recursos Vinculados do Fundo de Par cipação dos Estados - FPE sejam depositados direta,
imediatamente e exclusivamente na Conta Vinculada, sem transitar por qualquer outra conta bancária de qualquer po.
Será assegurado à Concessionária o direito de ceder ou onerar em favor de seus ﬁnanciadores qualquer direito emergente das garan as do parceiro público,
ﬁcando o agente de pagamento autorizado a realizar o pagamento dos valores devidos à Concessionária diretamente a referidos ﬁnanciadores, conforme
dispuser instrumento especíﬁco celebrado para tal ﬁnalidade, a ser celebrado entre a Concessionária e seus Financiadores.
A garan a do parceiro público cobrirá também os valores eventualmente devidos em razão de encampação, ou demais indenizações devidas pelo poder
concedente à concessionária.
Entende-se que aquele modelo, proposto pela SEMOB em Audiência Pública de projeto semelhante, é mais sólido e dá efe va garan a ao licitante
interessado.
Contribuição :
Por se tratar de ponto fundamental para a segurança da bancabilidade do projeto, sugere-se :
A revisão do Estudo ﬁnanceiro apresentado, iden ﬁcando fontes ﬁrmes de recursos que possam suportar as Garan as do Projeto;
Que o Estudo revisado seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda eventual
licitante possa fazer sua avaliação sobre a segurança das fontes propostas;
A adoção na PPP da Concessão do sistema metroviário da mesma estrutura de garan as proposta pela SEMOB no projeto do VLT.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: As fontes de garan a não são excludentes entre si. No total, as fontes disponíveis são suﬁcientes para assegurar a implantação da Concessão.
Ademais, a minuta de contrato será alterada com o obje vo de admi r outras fontes para compor a garan a contratual do parceiro público.
3.27.5
5. Capex Obras Civis e Sistemas Fixos
O Relatório Técnico 02 SEMOB (maio/2020) apresenta exigências apresentadas aos autores do Estudo, durante o processo de modelagem. Algumas delas são
repe das a seguir :
26 - Minudenciar as intervenções propostas, de forma a permi r a mensuração mais detalhada dos inves mentos ...........
30 - Realizar mensuração do valor de inves mento ....... na manutenção da via .....
36 - Quan ﬁcar e orçar todas as intervenções a serem feitas tanto na parte interna como no entorno de cada estação.
40 - Apresentar a fonte de dados e detalhar a es ma va de custos usada para infraestrutura, equipamentos e mão-de-obra .........
41 - Apontar e quan ﬁcar a adequação necessária nos pá os em decorrência da aquisição de novos Trens.
O mesmo Relatório Técnico 02 SEMOB adiante estabelece :
Criar anexos com:
1. Relação das obras necessárias para requaliﬁcar a infraestrutura existente no sistema ....;
2. Detalhamento dos inves mentos necessários para requaliﬁcar o material rodante existente, bem como para a aquisição de novos trens;
3. Detalhamento dos inves mentos necessários para readequação do fornecimento sistema de energia elétrica;
4. Detalhamento dos inves mentos para requaliﬁcação do sistema de sinalização existente;
5. Detalhamento dos inves mentos necessários no sistema de bilhetagem automá ca.
Deverão constar dos anexos a especiﬁcação técnica, quan ta vos e inves mentos es mados, bem como os respec vos cronogramas.
Na análise do Estudo veriﬁcou-se que tais recomendações expressas da SEMOB não foram atendidas. Não se achou o detalhamento dos preços.
Destaca-se que o Relatório Técnico 03 SEMOB (agosto/2020) deﬁne :
15. ...... há a necessidade de todos os inves mentos e custos associados ao projeto em questão apresentarem memória de cálculo, contendo a descrição do
item, quan dade, referência (fonte), número de unidades e o preço unitário, de forma a permi r a avaliação do valor apresentado. Em situações especíﬁcas,
admite-se a adoção de custos parametrizados, quando não for possível nível maior de detalhamento. Em ambos os casos, porém, é necessário apresentar de
forma clara a metodologia empregada.
16. Veriﬁca-se, contudo, a ausência das premissas, metodologias e fontes de informação que balizaram os custos constantes de alguns itens, tais como
“Oﬁcinas e Material Rodante”, “Implantação da Estação 104 Sul”, “Custos com Manutenção do Material Rodante” e “Custos com inves mentos para
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manutenção”, “Custo com Primárias e Re ﬁcadoras”, dentre outros. Diante do exposto, faz-se necessário que o estudo seja complementado ....
Essas informações não foram encontradas no material disponibilizado. Veriﬁca-se :
Produto 3 – Estudos de Engenharia apresenta uma ampla relação de obras civis a serem feitas nas estações e na Tabela 08 do Produto 5.5 –
Inves mentos CAPEX aparece um valor total de R$ 43,5 milhões. Contudo não há informação sobre a origem do orçamento. Além disso, nas planilhas
em Excel da avaliação econômica, as células do orçamento não apresentam nenhuma indicação de rastreabilidade (solicitado pelo Termo de
Autorização de 22/07/2019);
O Produto 5.5 – Inves mentos CAPEX, em sua Tabela 10, faz uma previsão de recursos como con ngências do orçamento CAPEX. Sabe-se que essa
sistemá ca de “provisão de reserva orçamentária” não é aceito pelos órgãos de controle no Distrito Federal.
A legislação em vigor deﬁne que a abertura do processo licitatório deve ser precedida de estudos de engenharia para a deﬁnição do valor do inves mento da
PPP. Tais estudos deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto. O valor dos inves mentos para deﬁnição do preço de referência para a licitação será
calculado com base em referências de mercado, considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior ou com base em sistemas de
custos que u lizem como insumo valores de mercado do setor especíﬁco do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sinté co, elaborado
por meio de metodologia expedita ou paramétrica. Entende-se que essa exigência não foi atendida.
Contribuições :
Considera-se que o Estudo, no item rela vo a orçamento das obras civis e sistemas ﬁxos, carece de detalhamento. Não são apresentadas memória de cálculo
de determinação das quan dades, preços unitários e suas referências.
Por se tratar de ponto fundamental para a apresentação da proposta de empresa interessada, sugere-se :
O revisão do orçamento apresentado, seguindo as recomendações da SEMOB expressas nos Relatórios Técnicos 02 e 03 (maio e agosto de 2020);
Que o orçamento, quando revisado, seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda
eventual licitante possa fazer sua avaliação sobre os valores a inves r.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Os orçamentos foram atualizados e incorporados à Modelagem Econômico-Financeira. O Item “Con ngência de Capex” foi re rado da
modelagem adotada nos estudos de viabilidade.
3.27.6.
6. Capex Material Rodante
O Relatório Técnico 02 SEMOB (maio/2020), analisando o Estudo, coloca a necessidade de :
37 - Disponibilizar os estudos técnicos que referenciam os custos de reforma, instalação e aquisição de novos Trens, apresentados nas Tabelas 52, 53, 54 e 55
(pp 458 a 462).
38 - Disponibilizar o estudo denominado RT-9.86.00.00/700-002, que aponta redução de 50% no consumo elétrico com a aquisição de novos Trens.
39 - Realizar estudo compara vo entre as alterna vas de reformar os Trens da série 1000 e adquirir novas composições ................ tendo em vista a redução
do custo operacional
O Caderno 3 – Estudos de Engenharia apresenta o orçamento para reforma dos 20 trens da Série 1000, com valores em Euro, tendo como base 08/2019,
considerando a taxa de câmbio de 1 Euro para 4 reais Aqui houve um engano, pois segundo o site do Banco Central do Brasil a cotação daquele mês era de 1
Euro para 4,47 Reais.
O referido Relatório do Metrô de São Paulo, de número RT-9.86.00.00/700-002, não consta dos documentos apresentados. Seria importante sua
disponibilização para se entender do que constam tais serviços.
O mesmo Caderno 3 – Estudos de Engenharia, em sua Tab 54 Pag 413, apresenta o orçamento para reforma dos trens da série 1000. Faz referência à Fonte
“Elaborada pela Engenharia do Metrô de São Paulo”, contudo com valores diferentes daqueles apresentados no Caderno 5.5. – Inves mentos CAPEX.
Destaca-se que a metodologia u lizada para orçamentação da reforma dos trens não parece adequada. Os valores são transformados em Euros, não
considerando a diferença de preço entre Carro Motor e Carro Reboque (o trem referenciado de São Paulo tem 6 carros todos motores, já em Brasília, com o
conceito de TUE-Trem Unidade Elétrico, o material rodante é de 4 carros sendo 2 Carros Motor e 2 Carros Reboque). Também não considera, o que é
importante, que a composição do preço de um trem contém componentes em moeda nacional e componentes em moeda estrangeira e a atualização (ou
parametrização) de cada uma dessas partes, têm fórmulas dis ntas. A não consideração dessa variável leva a erros de parametrização dos valores.
Apesar de não estar explícito, os preços, aparentemente, são livres de impostos. Faz-se necessário saber : quais os impostos que estão incluídos nesse preço ?
Existe isenção de ICMS em São Paulo ? Exis rá essa isenção em Brasília ? Os bene cios do REIDI estão incluídos (PIS, COFINS) ? Quais as alíquotas de IPI e
Imposto de Importação ?
As isenções existentes em São Paulo são vigentes em Brasília ?
Quanto ao preço dos carros novos também há uma falta de coerência. No Caderno 4 – Modelo Operacional aparece R$ 238 milhões para 10 carros. E no
Caderno 5.5. – CAPEX - Inves mento em Frota, o valor é de R$ 378 milhões, conforme Tabela 9.
Considerando que não localizou-se o orçamento completo, faz-se necessário a disponibilização desse material, previamente à abertura do certame licitatório,
conforme recomendações constantes do Relatório Técnico 02.
Contribuições :
O maior item de inves mento no CAPEX é o material rodante, envolvendo reforma dos trens das séries 1000 e 2000, mais aquisição de novos 10 trens. O
Estudo, no que tange ao orçamento do material rodante, apresenta falhas que precisam ser corrigidas. Assim sugere-se :
Que o Orçamento apresentado seja revisado. Uma alterna va é o atendimento às recomendações da SEMOB expressas no Relatório Técnico 02 (maio
de 2020);
Que o orçamento, após revisado, seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda
eventual proponente possa fazer sua avaliação sobre os valores a inves r.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Os valores foram do orçamento per nente à aquisição de material rodante foi revisto e incorporado ao Modelo Econômico-Financeiro.
3.27.7.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_si…

49/129

29/12/2020

SEI/GDF - 52996400 - Relatório

7. Determinação do OPEX
O Relatório Técnico 02 SEMOB (maio/2020) determina:
59. Detalhar como se dará a distribuição do pessoal da operação e da manutenção para contemplar o período operacional e o funcionamento interno 7/24h,
levando em consideração as caracterís cas estruturais do sistema e a legislação vigente no Distrito Federal.
60. Apresentar a descrição dos seguros propostos e de seus respec vos custos, tendo em vista que é citado no estudo operacional que tal informação seria
disponibilizada, mas não consta do trabalho.
61. Detalhar para cada a vidade descrita na Tabela 49, quantos proﬁssionais estão alocados, a remuneração, custos trabalhistas e custo total, bem como a
fonte de informação dos custos unitários adotados no trabalho.
O Relatório Técnico 03 SEMOB (agosto/2020), por sua vez, estabelece :
15. ................a necessidade de todos os inves mentos e custos associados ao projeto em questão apresentarem memória de cálculo, contendo a descrição do
item, quan dade, referência (fonte), número de unidades e o preço unitário, de forma a permi r a avaliação do valor apresentado. Em situações especíﬁcas,
admite-se a adoção de custos parametrizados, quando não for possível nível maior de detalhamento. Em ambos os casos, porém, é necessário apresentar de
forma clara a metodologia empregada.
Entende-se que o Estudo não atendeu a integralidade das solicitações dos Relatórios Técnico 02 e 03 SEMOB.
Há a necessidade de um maior detalhamento da quan ﬁcação do efe vo operacional, de manutenção e gerencial; jornada de trabalho; escala de
funcionários; salários pra cados, leis sociais, bene cios, etc.
Além disso, há alguns serviços relevantes e de alto custo, como a Revisão Geral dos Trens (normalmente executada a cada 500 mil km rodados) que não estão
suﬁcientemente explicitados e apresentados com os respec vos custos.
Contribuições:
O Estudo, no que tange à determinação do OPEX, carece de detalhamento. Sugere-se :
A revisão do orçamento OPEX. Seria prudente que as recomendações da SEMOB expressas nos Relatórios Técnico 02 (maio de 2020) e 03 (agosto/2020)
fossem seguidas;
Que o OPEX, quando revisado, seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda
eventual proponente possa fazer sua avaliação dos valores a inves r.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O detalhamento dos custos com pessoal consta da Planilha 5.1 Modelo Financeiro, disponibilizada para a Consulta e Audiência Públicas, abas
M.O Admin e M.O. Oper.
3.1.27.8
8. Ausência de Anexos
O Relatório Técnico 03-SEMOB determinava ao grupo que estudava o Projeto :
20. ............Outro aspecto que deve ser observado é a necessidade de o grupo selecionado apresentar todos os anexos às minutas de Edital de Licitação e de
Contrato de Parceria Público-Privada propostas. Neste sen do, destaca-se o Anexo 1 da Minuta de Contrato que trata do Projeto Funcional e Requisitos
Técnicos para prestação dos Serviços, uma vez que tais informações são necessárias para que possíveis licitantes preparem suas propostas para atender às
exigências contratuais. Ressalte-se que na Cláusula 21.2.3 da minuta de Contrato associa o inves mento em novo material rodante a variações da demanda,
mas não apresenta os valores a serem observados para que tal aporte se torne necessário.
O Anexo 2 do Caderno 7 - Minuta de Edital e com o mesmo nome o Anexo 1 do Caderno 8 - Minuta de Contrato contemplam o documento Projeto Funcional
e Requisitos Técnicos para Prestação dos Serviços. Não se encontrou documento com esse tulo.
No dia 14/09/2020, através de comunicação de Fato Relevante, a SEMOB anexou à documentação disponibilizada para análise dos interessados o Anexo (sem
número) Diretrizes Operacionais para Prestação dos Serviços.
Entende-se que esse novo Anexo (sem número), contém parte do Anexo 2 da Minuta de Edital. Mas não traz a parte rela va ao Projeto Funcional. O
documento não é completo como se imagina no Anexo 2.
No Caderno 7 – Minuta de Edital é deﬁnido que a Proposta Econômica deve apresentar um Plano de Negócios, elaborado com base no Anexo 3 – Memória de
Cálculo para Proposta Econômica e Diretrizes Mínimas de Inves mentos. Esse documento também não é disponibilizado.
Entende-se que o Anexo 3 é importante para a elaboração da proposta, pois o Caderno 7 – Minuta de Edital deﬁne, em diferentes pontos de seu texto, que :
(a) A proposta econômica deverá ser orientada pelo Anexo 3;
(b) A Contraprestação deverá estar de acordo com o Anexo 3;
(c) O Plano de Negócios deverá seguir as indicações con das no Anexo 3;
(d) Serão desclassiﬁcadas as propostas cujos Planos de Negócios es verem em desacordo com o Anexo 3; (e) A Tarifa Técnica de Remuneração deverá ser
calculada conforme memória do Anexo 3.
O Anexo 3 – Memória de Cálculo para Proposta Econômica e Diretrizes Mínimas de Inves mentos não é apresentado.
Contribuições :
A ausência dos Anexos 2 e 3 do Caderno 7 – Minuta de Edital torna di cil aos interessados estudarem o Projeto com a devida profundidade. Assim solicita-se
à SEMOB que tais Anexos sejam elaborados atendendo às recomendações da própria Secretaria expressas no Relatório Técnico 02 (maio de 2020) e que
sejam disponibilizados aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda eventual proponente possa fazer sua
avaliação sobre a proposta a apresentar no certame licitatório.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Todos os anexos serão disponibilizados por ocasião da abertura do procedimento licitatório.
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3.27.9
9. Anexo 9 – Projeto Operacional
O Caderno 8 – Minuta de Contrato estabelece que durante o Período de Transição a Concessionária irá veriﬁcar as condições da Rede Metroviária para
elaborar o Anexo 9 – Projeto de Operação e Detalhamento dos Inves mentos.
Estabelece o Caderno 8 – Minuta de Contrato, ainda, que esses dados serão usados para aferição do re-equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato. Após a
aprovação do Anexo 9, a Concessionária poderá iniciar as intervenções de engenharia.
O Edital de Chamamento para Manifestação de Interesse No. 03/2019, publicado no DODF em 03/05/2019 dispõe sobre :
“Considerando o regramento con do no Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse No. 03/2019, que dispõe sobre a manifestação de interesse para
a apresentação de projetos, levantamentos, inves gações e estudos par a modelagem técnica, operacional, econômico-ﬁnanceira e jurídica referentes à
concessão de gestão, operação, manutenção e expansão dos serviços de transporte metroviário do Distrito Federal” .
Considera-se que as a vidades de “veriﬁcação das condições da Rede Metroviária” propostas para serem incluídas no Anexo 9, após a contratação da
Concessão, deveriam ter sido desenvolvidas durante a modelagem. Trata-se de um documento fundamental para que as propostas das licitantes sejam
elaboradas. Faz-se necessário a prévia iden ﬁcação de serviços e dimensionamento dos custos.
Sugere-se que a SEMOB reveja a conveniência de assumir, desde já, que na etapa inicial de Período de Transição seja revisado o equilíbrio ﬁnanceiro do
contrato. Parece ser a conﬁrmação de que as a vidades que deveriam ter sido feitas no Estudo, não o foram. Ficaram para depois.
Contribuições :
Considera-se que o Estudo deveria ter englobado as a vidades de veriﬁcação das condições da Rede Metroviária, evitando assumir que sejam desenvolvidas
após o contrato. Assim, sugere-se :
A revisão mais detalhadas do diagnós co da Rede Metroviária, com a iden ﬁcação de todos os serviços e respec vos orçamentos, seguindo as
recomendações da SEMOB expressas nos Relatórios Técnicos 02 e 03 (maio e agosto de 2020);
Que a relação de serviços e o orçamento, quando revisado, sejam disponibilizados aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do
certame licitatório para que toda eventual proponente possa fazer sua avaliação sobre os valores a inves r.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, esclareça-se que, em atendimento ao edital do PMI nº 03/2019, a estruturação do Projeto compreendeu a veriﬁcação das
atuais condições da Rede Metroviária, bem como os correntes termos nos quais são prestados os Serviços, levando à elaboração do Anexo “Diretrizes
Operacionais”. Desse modo, todas as a vidades a serem desempenhadas pela Concessionária, bem como seus respec vos custos, foram devidamente
avaliados pelo Consórcio e incorporados ao Projeto.
A estruturação da concessão de um sistema de transporte complexo como o metroviário, por outro lado, possibilita a adoção de diversas soluções para as
diferentes limitações estruturais e técnicas iden ﬁcadas no sistema existente. A imposição de uma solução previamente deﬁnida, restringiria a par cipação
da Concessionária na organização da prestação dos serviços e das intervenções de engenharia para melhoria das condições da Rede Metroviária.
Desta forma, os licitantes, devem tomar conhecimento das caracterís cas e peculiaridades do sistema de transporte metroviário do Distrito Federal para
estabelecer suas propostas, inclusive complementando as informações disponibilizadas pelo poder público no que entenderem per nente.
Diante do exposto, os estudos de viabilidade apresentados no âmbito da Audiência e Consulta Públicas têm caráter meramente referencial, sendo permi do
aos futuros licitantes estabelecer suas próprias estratégias de abastecimento de energia, frota e sinalização, dentre outros aspectos, desde que observados os
critérios de desempenho estabelecidos no contrato de concessão. Desta forma, caberá à futura CONCESSIONÁRIA deﬁnir o planejamento a ser adotado ao
longo da Concessão, visando atender obter a máxima eﬁciência em sua operação.
de dar-se lugar à possibilidade de início da Operação Comercial com base em parâmetros apenas parcialmente ﬁeis às verdadeiras condições da Rede, o que
poderia resultar na necessidade de realização das referidas revisões contratuais. Por esta razão, sugere-se o quesito não será atendido.
Por ﬁm, esclarece-se que os orçamentos apresentados no âmbito da consulta e audiência públicas foram revisados e incorporados à modelagem econômicoﬁnanceira do projeto.
3.27.10
10. Licenças do CBDF (Bombeiros) / HABITE-SE
O Caderno 3- Estudos de Engenharia coloca que não foram descobertos os laudos de vistoria do CBDF para estações e ediﬁcações do pá o de manutenção.
Durante a Audiência Pública, realizada no dia 17/09/2020, o Sr. Presidente da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, Dr. Anderson Cabral, aﬁrmou
que uma das diﬁculdades para locação dos espaços comerciais das estações é a “inexistência da Carta de HABITE-SE”.
Considera-se inadequado e arriscado o privado assumir a Concessão do sistema antes da plena regularização de todas as ediﬁcações. Existem riscos para a
segurança operacional. Essa diluição de responsabilidade não é conveniente.
Contribuição :
Em função do risco da futura contratada assumir a operação do Metrô-DF sem as cartas de HABITE-SE das estações e ediﬁcações, bem como as devidas
licenças, sugere-se à SEMOB que seja incluída uma Cláusula de Eﬁcácia no Contrato, imputando ao Poder Concedente a responsabilidade pela obtenção de
todas as licenças, alvarás e HABITE-SE de todas as estações e demais bens que serão objeto de Concessão.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A matriz de riscos já imputa, ao poder Concedente, o Ônus decorrente da impossibilidade de se atribuir, a posse das instalações da Rede
Metroviária à Concessionária por fato imputável ao Poder Concedente, à METRÔ-DF ou à Administração Pública.
3.27.11
11. Exploração Imobiliária na Concessão
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O Caderno 4 – Modelo Operacional propõe o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em terrenos do Metrô e do GDF (Terracap), nas
proximidades das estações.
O Caderno 8 – Minuta de Contrato, Pag 44, determina que se a Concessionária iden ﬁcar Projetos Associados para receitas extraordinárias, com
inves mentos adicionais, ela (a Concessionária) pode cons tuir uma subsidiária integral. A exploração dessa nova empresa terá 10% do Lucro Líquido
rever do para o poder público, podendo ser usado para abater a Subvenção ou Subsídio. O mesmo Caderno, em seu Item 19.5 coloca que a Concessionária
está autorizada a explorar terrenos da Terracap con guos à Rede Metroviária, mediante outorga de uso dos imóveis.
O Estudo não iden ﬁca quais lotes são disponíveis. Considera-se relevante que seja procedida uma análise dos lotes disponíveis, das normas e gabaritos
existentes, do potencial constru vo e de sua avaliação. Esse a vo deve fazer parte da avaliação ﬁnanceira do projeto.
Contribuições :
Sugere-se à SEMOB que :
Seja desenvolvido um estudo dos lotes disponíveis, seus usos, gabaritos, potencial constru vo e avaliação do valor do imóvel considerando sua
exploração (direito real de uso) durante o período da Concessão;
Esse estudo complementar seja disponibilizado aos interessados com a devida antecedência, de modo a que cada licitante possa estudar sua inclusão
na matriz econômica do projeto de Concessão;
Seja incluída a Terracap, proprietária dos terrenos, como signatária do contrato, na condição de interveniente-anuente da operação de PPP.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: a SEMOB avaliará a possibilidade de divulgar as informações constantes da contribuição por ocasião da publicação do Edital de Licitação.
3.27.12
12. Isenções Tributárias
No Caderno 5 – Avaliação Econômico Financeira aparecem menções a isenção de impostos na implantação do projeto e em sua operação, com impactos
diretos nos valores de CAPEX e OPEX, impactando, por consequência, a Avaliação Econômico-Financeira:
Item 1.1.10.3 Tributos diretos e indiretos:
Referente aos aspectos tributários da Companhia do Metrô-DF, destaca-se primeiramente a existência de isenção tributária para alguns tributos. São eles:
PIS/COFINS de receitas oriundas do transporte metroviário, Contribuição Previdenciária Patronal (INSS sobre a folha), ICMS para compra de equipamentos e
ISSQN.
Assim, os tributos que atualmente incidem sobre as a vidades do metrô são: PIS/COFINS de receitas que não são do transporte metroviário; CPRB de 2% da
receita bruta; ICMS para outras transações que não compra de equipamentos para o sistema de transporte; retenções tributárias sobre serviços tomados (ISS,
IRRF, INSS, CRF); IPTU/TLP referente aos terrenos do Centro Administra vo, Complexo de Manutenção e Estação Estrada Parque e Guará; e IPVA. O regime
atual da Companhia é baseado no Lucro Real.
Item 1.5. Cenários Fiscais:
...Destaca-se que a modelagem ﬁnanceira considerada nesse estudo..., conta com a isenção de todos os impostos em questão...: REIDI/ICMS; CPRB; e CONFAZ
Apesar de propor isenções, o Estudo não apresentou proposição legisla va sobre essas isenções, com respec va amplitude, forma ou período.
A amplitude de tais isenções envolvem também os valores a serem cobrados na Tarifa Técnica de Remuneração.
No Caderno 5 – Avaliação Econômico Financeira é analisado o impacto dos Incen vos Fiscais na TTR-Tarifa Técnica de Remuneração (valor nominal de R$
5,0920). Esse valor considera que já estão garan dos os bene cios do REIDI (PIS/COFINS), desoneração da folha de pagamento (INSS), isenção do ICMS. Sem
esses bene cios a TTR passaria a R$ 5,48.
Não está claro no Estudo, tanto para o CAPEX quanto para o OPEX, quais isenções existem e quais são as medidas a serem tomadas para que sejam garan das
pelo projeto.
Além disso, o Estudo não avalia os valores, nem comenta eventual isenção ao projeto dos valores do IPTU das diversas ediﬁcações operacionais. Mesma
avaliação em relação ao IPVA dos veículos de apoio operacional.
Contribuições :
Considerando-se a importância de que todos os licitantes tenham uma perfeita avaliação dos custos efe vamente incorridos no projeto, sugere-se à SEMOB
que as planilhas de orçamentação de CAPEX e OPEX, quando revisadas (conforme proposto anteriormente), tenham uma correta deﬁnição (através, por
exemplo, de uma folha introdutória ao orçamento ou anotações de pé-de-página) de quais impostos deverão estar incorporados nos preços dos licitantes,
explicando, caso a caso:
ICMS;
Imposto de Importação;
PIS/COFINS (Reidi);
Desoneração sobre a folha de pagamento (INSS);
ISS;
IPTU;
IPVA;
Outros Impostos.
Além disso, sugere-se que seja apresentada minuta de alteração legisla va exigida.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: As isenções/desonerações apontadas foram incorporadas à modelagem ﬁnanceira. Não se abordou, por outro lado, o IPTU e IPVA.
Os mecanismos legais exigidos para efe vação de determinadas isenções/desonerações que venham a ser necessários, serão adotados oportunamente.
3.27.13
13. Estudo de Demanda
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O Caderno 2 - Estudo de Demanda adotou a metodologia tradicional com o modelo de quatro etapas, para o carregamento da Rede de Transporte Cole vo.
Foram adotados o zoneamento de tráfego e os dados da Pesquisa Domiciliar O/D do PDTT/2016 para o carregamento da Rede do Cenário Base do Transporte
Cole vo e Individual (Ano 2018) e para os cenários futuros considerados os anos 2024, 2041 e 20151.
Analisando-se o Estudo surgem as dúvidas a seguir:
Para o modelo de Atração e Geração de viagens foram adotadas as 101 Macrozonas do PDTT/2016. Porque o estudo fez essa simpliﬁcação e não u lizou
as 1061 Zonas de Tráfego (ZT’s) do PDTT? A matriz 0/D u lizada como base do Estudo contém dados desagregados em um nível que permi u carregar a
rede de transporte de forma a es mar o número de passageiros embarcados e desembarcados em cada estação do Metrô?
O estudo fez projeções para os cenários Sem Expansão do ano 2018 (Base), do ano 2024, prevendo neste ano a renovação do contrato do sistema
ônibus e uma oportunidade para alteração da rede de ônibus (Caderno 1 – Planejamento da Rede de Transportes) e para os anos 2041 e 2051 sendo o
úl mo a previsão de término da concessão do Metrô. Entre o ano 2024 e 2041 existe um intervalo de 17 anos. Entende-se necessário proceder ao
carregamento da rede para 2031, sendo neste ano previsto um aumento de frota para o Metrô conforme apontado no Caderno 4 - Modelo
Operacional?
Não se encontrou no Estudo os dados dos passageiros transportados e integrações realizadas do transporte semiurbano com origem no entorno do DF;
A projeção da demanda para os anos 2041 e 2051, foi procedida a par r de dados de crescimento demográﬁco. Não foram consideradas as variáveis
econômicas, que seria a melhor forma de previsão da demanda futura;
O Estudo informa que o carregamento das redes futuras no sen do Centro – Bairro no pico da manhã são da ordem de 5% da demanda no sen do
Bairro – Centro. Essa proporção difere das redes futuras previstas no PDTU/2009 e PDTT/2016, onde a relação de passageiros no contra ﬂuxo chega a
cerca de 30% da demanda no sen do centro. Importante apresentar a razão da adoção de percentual tão conservador;
O Estudo não procedeu a avaliação do impacto de novos polos geradores de emprego previstos na área de inﬂuência do metrô, como por exemplo o
Centro Metropolitano/CENTRAD (impacto na Estação 22 e um pouco na 21);
Para os cenários Com Expansão, foram simulados os anos 2024 e 2041 tendo como resultado um baixo carregamento de passageiros na Asa Norte.
Considera-se que o Estudo deveria ter considerado uma situação intermediária (expansão até a estação da Galeria do Trabalhador que atenderia à
demanda do Setor Comercial Norte). Todos os estudos do metrô, consideram a expansão da Asa Norte, iniciando pela estação Galeria do Trabalhador
(por alguns chamada extensão do HRAN);
A modelagem e simulação da rede de transporte é sensível à variação da tarifa? Seria possível, por exemplo, realizar uma análise de sensibilidade do
impacto da variação da tarifa na demanda es mada?
Contribuição :
Considera-se que o Estudo, nas projeções de demanda, foi muito conservador. Sugere-se que a SEMOB disponibilize os arquivos digitais correspondentes aos
dados de entrada do so ware TRANSCAD, bem como informações mais detalhadas sobre a versão u lizada, de forma que os futuros licitantes tenham a
possibilidade de reproduzir a modelagem e simulação da rede de transporte apresentada no Estudo, estabelecendo suas premissas e então fazer suas
propostas com cenários menos conservadores (por exemplo: ignorar a existência do Centro Administra vo, seus 15 mil empregos diretos, seus 7 mil previstos
visitantes diariamente, é premissa por demais conservadora).
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, veram por obje vo mensurar o potencial de
crescimento de demanda, inclusive com a criação de um sistema de transportes mais racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários
para que o sistema metroviário suporte tal cenário.
Isto posto, nada impede que a licitante realize sua própria análise do comportamento da demanda e u lize tais informações para subsidiar sua proposta.
Ressalte-se que as informações constantes do PDTT são públicas e estão disponíveis para todos os interessados.
3.27.14
14. Plano Operacional
O Caderno 4 – Modelo Operacional apresenta informações divergentes sobre a es ma va de demanda. Em sua Tabela 2 - Demanda Projetada de 2018 a 2041
apresenta valores discrepantes em comparação com o Produto 2 – Estudo de Demanda, Tabela 18 - Resumo da es ma va de demanda diária para cálculo de
oferta (demanda máxima da modelagem), a par r do Ano 2024.
O Estudo não considerou as estações Estrada Parque - EPQ, 106 Sul e 110 Sul (já em funcionamento) que estarão em operação antes da conclusão do
certame licitatório da PPP. Novas paradas impactam o carrossel, a frota e o pessoal opera vo.
O Caderno 4 – Modelo Operacional, Pag 7/103, coloca que o sistema de energia não suporta a re rada do serviço de uma subestação re ﬁcadora (SR).
Porém, o sistema foi projetado para permi r a equalização de SR e, na prá ca, se veriﬁca que a saída de serviço de uma subestação, em regra, não interfere
na circulação de trens.
O Caderno 4 - Modelo Operacioal, Pag 7/103, coloca que o sistema opera com falta de ﬂexibilidade em algumas mudanças de via ao ﬁnal dos ramais e na
região central. Porém, o Estudo não relevou que todas essas áreas são atendidas com redundância. O problema levantado, na prá ca, não existe. Quando
ocorre falha de qualquer AMV, a manobra é suprida por outro, con guo. Em todos os terminais existe a ﬂexibilização de manobras, podendo ser MAE
(Manobra Antes Estação) ou MPE (Manobra Pós Estação).
O Caderno 4, Pag. 8/103, coloca que a escolha correta dos níveis de desempenho (ND) permite a redução do consumo de energia sem detrimento do
desempenho da viagem. Porém, é importante considerar que reduzir reduzir (sic) o desempenho do trem implica em alteração do tempo de viagem.
No Caderno 4, as Estratégias #2 (Pag 23/103), #3 (Pag 25/103), #4 (Pag 27/103) e #5 (Pag 28/103) aﬁrmam que o sistema irá operar com headways abaixo dos
180s, “sem grandes inves mentos” (Pag 9/103).
È importante destacar que o Projeto Operacional original (empresa TCI-Planejamento, Projeto e Consultoria Internacional Ltda - 1992) prevê um headway
mínimo de 180s, operando com ATO – Operação Automá ca de Trens. Considera-se que a redução desse valor gera a necessidade de revisão do projeto
operacional e expressivos, com prováveis inves mentos em sinalização e controle.
Esses pontos não foram considerados no Estudo.
Contribuições :
A Concessão da operação de um sistema de transporte público tem como premissa básica o conhecimento, por todos os licitantes, dos valores de demanda a
serem transportados, das projeções de crescimento dessas demandas, dos headways do sistema, das condições dos Sistemas de Sinalização e Controle e
Energia, entre diversos outros pontos.
O Estudo apresenta esses números com discrepâncias entre seus diferentes Cadernos. Assim sugere-se :
Seja procedida a compa bilização dos números entre os diversos Cadernos, de modo a não haver discrepância entre eles;
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O Estudo seja revisto, considerando que todas as estações já estão operacionais, em especial EPQ, 106 e 110, além das estações previstas (ONO e 104);
O Estudo reja revisto avaliando o projeto de alimentação elétrica e os dados do Metrô-DF, deﬁnindo e explicitando quais subestações re ﬁcadoras não
permitem redundância;
O Estudo considere as informações de projetos dos AMV nas estações terminais e apresente a forma de operação degradada, em caso de falha;
O Estudo revisado não considere reduzir o nível de desempenho, e consequentemente o aumento do tempo de viagem, sob o pretexto de redução do
consumo de energia;
As medidas para a redução do consumo de energia sejam detalhadas, apresentando o impacto na operação comercial;
O Estudo apresente as medidas para eventual redução do intervalo de projeto (plano de via sinalizada, relação de inves mentos, simulações de marcha
e segurança, cronograma, etc.);
O Estudo revisado seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório.
RESPOSTA: Contribuição parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Serão providenciados ajustes no dimensionamento do material rodante e do sistema de energia. Os dados recalculados serão incorporados
aos volumes referentes ao Modelo Operacional e de Estudo de Engenharia, bem como na modelagem econômico-ﬁnanceira. Serão compa bilizadas,
também,as informações constantes dos diversos cadernos em relação à projeção de demanda.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.15
15. Operação – Quadro de Alocação de Pessoal
O Caderno 4 – Modelo Operacional não apresenta a alocação de pessoal em cada a vidade e em casa fase. Entende-se que é importante, para melhor
entendimento da estrutura organizacional da Diretoria de Operação e Manutenção, que seja apresentado um histograma com a inclusão do quan ta vo de
mão-de-obra (direta e indireta) e seus respec vos custos ao longo do período da Concessão com base no Organograma Proposto.
Entende-se que devam ser destacadas as a vidades que exigem periculosidade, insalubridade e outras com base nas normas de segurança do trabalho, além
das composições das escalas de trabalho. Sabe-se que essas caracterís cas impactam nos custos.
Considera-se conveniente que seja apresentada a macro-programação dos serviços com periodicidade das a vidades de manutenção preven va dividida em
sistemas ﬁxos, material rodante, via permanente, ediﬁcações e serviços auxiliares ao longo de todo o período da Concessão. A metodologia apresentada
Caderno 4 – Modelo Operacional, item 1.1.6.2.1.9, Pág 64/103, deve ser mais detalhada. Não se entende correta a simples divisão das a vidades em
(P0_Semestral, P1_Anual e P3_Trianual).
Contribuições :
Recomenda-se que o Estudo seja revisado, incluindo um histograma do Modelo Operacional para o Metrô-DF com inclusão do quan ta vo de mão-de-obra
direta e indireta e determinação dos custos ao longo de todo o período da Concessão, destacando os itens que envolvam periculosidade, insalubridade,
escalas de trabalho, etc.
Sugere-se apresentar as macro-programações por sistemas e por periodicidade (Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral, Anual, Trianual) ao longo do período
de Concessão adotadas para o dimensionamento das equipes da Diretoria de Operação e Manutenção.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.16
16. Modelo Operacional – Organograma
O Caderno 4- Modelo Operacional, item 1.1.6.1.2.1 - Coordenadoria de Manutenção de Material Rodante e Oﬁcinas propõe a integração em uma única
coordenadoria das atribuições da Divisão de Material Rodante e da Divisão de Oﬁcinas.
Essa proposta altera as ro nas de mais de 20 anos da operação do Metrô. Todo aprimoramento é recomendado, mas suas consequências precisam ser
avaliadas. A Oﬁcina não foi concebida exclusivamente para atender aos componentes do material rodante, mas sim de todos os sistemas. Logo, sendo
gerenciada pela Divisão de Material Rodante poderão ocorrer conﬂitos, inclusive com a eventual ocorrência de custos adicionais.
Considera-se que a Oﬁcina (principalmente o Laboratório de Eletrônica - reparo de componentes eletrônicos em geral) é o pulmão de todos os Sistemas,
devendo ter tratamento especíﬁco.
No mesmo Caderno 4 – Modelo Operacional, item 1.1.6.1.2.2, na Coordenadoria de Manutenção de Via Permanente e Estrutura Civil, Pág 49/103 é previsto
implantar os procedimentos de segurança em a vidades de manutenção e instalação de sistemas, Pág49/103 .
Considera-se que atribuir a implantação dos procedimentos de segurança em a vidades de manutenção e instalação de sistemas para a equipe de Via
Permanente não é o mais adequado, visto que é necessária intervenção dentro das subestações e normalmente as equipes de via permanente não possuem
NR10, sendo essa necessária para acessar às subestações (SR e SA).
Contribuições :
Na questão da revisão do organograma da manutenção sugere-se que :
A Oﬁcina tenha um destaque na estrutura organizacional, compondo uma coordenadoria independente, não propiciando conﬂitos com outros
segmentos operacionais;
Para melhor segurança, em a vidades de manutenção e instalação de sistemas, a inclusão na Gerência de Suporte Operacional, com base no modelo
proposto no Estudo;
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_si…

54/129

29/12/2020

SEI/GDF - 52996400 - Relatório

Em relação à divisão de atribuições, centralizar as equipes de restabelecimento (manutenção corre va) no complexo de manutenção e sob a
coordenação par lhada em cada coordenadoria, centralizando as equipes de restabelecimento operacional na Gerência de Suporte Operacional.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.17
17. Operação – Controle do Pá o
O Caderno 4 – Modelo Operacional, item 1.1.6.2.1.2. – Tráfego, recomenda transferir o controle do pá o para o CCO, com o obje vo de centralizar o controle
da operação dos trens e o mizar a equipe. Entende-se que essa transferência envolve mudança de projeto e não o miza as equipes, visto que as a vidades
de movimentação dos trens no pá o são inerentes do TPAC e sua o mização pode gerar riscos operacionais. Ademais, os custos dessa mudança precisam
estar incluído nos orçamento.
Contribuições:
A modiﬁcação de funções proposta no Estudo, gera custos de migração, que devem ser incluídos no orçamento do Projeto.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.18
18. Sistema de Energia - Inves mentos
No Caderno 4 – Modelo Operacional, item 1.1.6.2.1.7, veriﬁca-se que no sistema elétrico, a médio e longo prazos, considerando-se o aumento na capacidade
de transporte pela redução de headway, torna-se recomendado estudar a possibilidade de inserção de novas subestações re ﬁcadoras; possibilitando
operação de forma segura e sem restrições, mesmo considerando casos com con ngências.
O Estudo não se aprofunda em questões relevantes para dimensionamento dos inves mentos no sistema de energia. No item de reforço nos cabos, faz-se
necessário conhecer detalhadamente como os tais cabos estão instalados atualmente. O Estudo não se aprofunda nas informações relacionadas aos métodos
de instalação. Além disso, não há previsão de reforços em pontos do terceiro trilho, o que se julga necessário.
Contribuição :
Recomenda-se que o Estudo seja revisado, sendo apresentada a simulação elétrica com redução de headways propostos, indicando os pontos de inserção de
novas subestações re ﬁcadoras (SR), com respec vos custos. Entende-se que tais custos devem ser do conhecimento das licitantes, para incluir em suas
propostas.
Entende-se, ainda, que se faz necessário a avaliação dos reforços e subs tuição dos cabos, pois em diversos pontos estão no ﬁnal de sua vida ú l.
Quanto ao terceiro trilho, recomenda-se, que sejam avaliados os reforços necessários e seus respec vos inves mentos, que podem ser expressivos e não
estão previstos no orçamento geral apresentado.
RESPOSTA: Parcialmente Aceita
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.19
19. Manutenção na Manutenção
No Caderno 4 – Modelo Operacional, item 1.1.6.2.1.9.3, são apresentados os custos com inves mentos para manutenção. Da forma como estão
apresentados não se consegue iden ﬁcar quais os serviços e como foram orçados, que referências de preço foram adotadas.
O Caderno 4 – Modelo Operacional, Pág 68/103, faz a aﬁrmação de que os bancos de bateria “aparentemente” apresentam bom estado de conservação.
Considera-se que essa premissa não está correta. O histórico do banco de baterias mostra que há necessidade de sua subs tuição, com a consequente
inclusão no orçamento.
Contribuições :
Sugere-se que seja apresentado o detalhamento dos custos de inves mentos, com quan dades, preços unitários, apresentação das referências de preços e,
também, relação de sobressalentes.
Não há condições de avaliar-se os valores previstos para sobressalentes. Considera-se que estão aquém do necessário.
Na matriz de inves mentos, os sobressalentes podem ser incluídos ou no CAPEX, como inves mentos iniciais, ou no OPEX, como inves mentos ao longo da
Concessão. Porém, precisam estar devidamente detalhados. E essa decisão ser incorporada no Caderno 5.3 – Avaliação Econômica.
Sugere-se que o Estudo seja revisado, avaliando o quan ta vo dos bancos de baterias por Sala Técnica/Sistema, Subestação Re ﬁcadora (SR) e Subestação
Auxiliar (SA), contemplando todos os conjuntos. Para cada um sugere-se que seja procedida uma avaliação sobre o estado de conservação e vida ú l.
Considera-se que o Estudo chegará à conclusão de que os bancos de bateria não apresentam bom estado de conservação.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
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No que se refere aos bancos de baterias, conforme disposto no Modelo Operacional, é proposta a subs tuição de 8 bancos de bateria a curto prazo e os
demais conforme teste de condição.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.20
20. Mão-de-Obra para Manutenção Material Rodante
No Caderno 4 – Modelo Operacional, no item 1.1.6.2.1.10, Material Rodante e Oﬁcinas – pág72/103 é apresentado um custo total anual com mão de obra
para manutenção do Material Rodante e Oﬁcinas equivalente a R$ 962.410,00.
Considera-se que este valor está muito agregado, não permi ndo às licitantes avaliarem sua composição, nem buscarem a o mização dos serviços em suas
propostas.
Contribuições :
Solicita-se que esse valor seja aberto, com estra ﬁcação dos números propostos num histograma de alocação de pessoal, com detalhamento de todos os
encargos e leis trabalhistas por material rodante e oﬁcina.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
O detalhamento dos custos com pessoal consta da Planilha 5.1 Modelo Financeiro, disponibilizada para a Consulta e Audiência Públicas, abas M.O Admin e
M.O. Oper.
3.27.21
21. Operação – Domínios do Sistema de Sinalização
No Caderno 4 – Modelo Operacional, Pág85/103, o Cenário 2 apresenta como obje vo a subs tuição do domínio do Pá o Águas Claras para a geração de
sobressalentes para o sistema de sinalização da Linha.
Não se considera essa estratégia adequada, para a obtenção de sobressalentes aos equipamentos instalados na via. Sugere-se que essa proposta seja melhor
estudada, pois envolve custos elevados que devem ser avaliados pelos licitantes.
No Caderno 4 – Modelo Operacional - Custos Es mados para os Cenários 2 e 3 , Pág.87/103, a Tabela 51 não condiz com a readequação para headway de
130 s, pois não envolverá somente um CMT/MUX. Considera-se que com essa mudança seja necessária a readequação de todos os domínios da linha tronco.
Contribuições :
Sugere-se que o Estudo revise essa proposta, analisando alterna vas, pois envolve custos elevados que precisam ser incorporados às propostas. Nessa revisão
sugere-se que os custos sejam detalhados.
Recomenda-se que o Estudo seja revisado, detalhando-se todos os insumos necessários. No certame licitatório, faz-se necessário que os licitantes conheçam
todos os custos envolvidos. Além disso, na citada Tabela 51, a composição dos valores totais expressos em reais está equivocada.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os Custos Es mados para os Cenários 2 e 3 apresentada no Modelo Operacional condiz com o custo es mado para a troca do equipamento de
Sinalização atual do domínio do Pá o Águas Claras e do domínio E02, o qual sofrerá uma maior intervenção com a redivisão de circuitos de via e o
equipamento atual já possui um certo limite de entradas para o controle dos novos circuitos. Isto não quer dizer que, eventualmente, em outros Domínios
haja a necessidade de realizar a redivisão do circuito de via, porém, a analise deve ser global e veriﬁcar se o equipamento CMT/MUX tem capacidade para
novos acrescimos de circuito de via.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.1.27.22
22. Sistema de Energia - Pontos de Medição
O Caderno 4 – Modelo Operacional, item 1.1.7.1.2, Pontos de Medição de Energia, Pág 96/103, informa que para cada uma das subestações que recebe
alimentação da CEB, existe uma linha alimentadora.
Essas linhas recebem as seguintes iden ﬁcações: AC 15, AC 17, AC 19, AC 21, AC 23, BC 38, BC 39, CS 22 e CS 24. A medição da energia elétrica consumida
pelo Metrô-DF é feita nessas alimentadores (sic). Existem, assim, nove pontos de medição.
O modelo atual já está consolidado. Porém entende-se que está operando de forma não correta. Conforme regulamentação da ANEEL, a medição da energia
elétrica consumida deve ser realizada no ponto de entrada e não nos alimentadores.
Considera-se que a Concessão seja o momento ideal para equacionar essa questão.
Contribuição :
Considerando que o sistema atual não atende às normas vigentes da ANEEL, recomenda-se que o evento da Concessão permita sua regularização. Os custos
dessa mudança devem estar incluídos no orçamento do Projeto.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A inserção das novas primárias contemplará a medição da energia consumida no ponto de entrada (ponto de captação).
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3.27.23
23. Sistema de Sinalização – Direitos de Uso de So ware
Nos diversos cadernos produzidos no Estudo não é feita referência à necessidade de cessão, pelo Metrô-DF, dos direitos rela vos ao uso da Licença para
Operação Comercial do serviço, que são emi dos diretamente à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.
Todas licenças de uso de so ware estão protegidas pelo direito autoral, ou copyright, termo legal que descreve a propriedade de alguém, ou de alguma
empresa, sobre a distribuição e uso de obras de expressão cria va.
É dentro desse contexto que a licença de so ware se encaixa, funcionando como um contrato de permissão de uso, ou aquisição, entre o fornecedor, tutor
por direito autoral daquele conteúdo, e a empresa que busca u lizá-lo em processos internos.
No caso da Concessão entende-se que se faz necessário a transferência desse direito à Concessionária ou a extensão desse direito ao uso da Concessionária,
de modo a não violar os direitos autorais.
Contribuições:
Considera-se que o Poder Concedente deva ceder a Licença para Operação Comercial do Metrô do Distrito Federal, rela va ao Sistema de Sinalização e
Controle.
Devem ser transferidos à Concessionária, durante o período da Concessão, todos os direitos adquiridos pelo Metrô, inclusive poder de alterações de projetos
atualmente disponibilizados.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O fabricante do sistema vigente deverá ser contratado tendo em vista a propriedade industrial envolvida.
Caso a concessionária não pretenda envolver o fabricante do sistema vigente, será necessária a troca de todo o sistema de sinalização, podendo afetar a
disponibilidade e desempenho da operação comercial.
Na modelagem do estudo apresentado, tendo em vista os impactos e os riscos na operação comercial, optou-se pelo cenário de atualização do sistema.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.24
24. Modelo Operacional – Tratamento do Ruído Ambiental
O monitoramento de ruído ambiental é uma das condicionantes a serem atendidas para manutenção da Licença de Operação junto ao IBRAM. Considera-se
que esse assunto não foi tratado com a devida relevância.
Em função de o sistema estar inserido em área urbana, faz-se necessário o monitoramento periódico das emissões de ruído e vibrações. Tais emissões podem
ocasionar danos ao meio ambiente, aos sistemas (material rodante, sinalização e controle, via permanente e ediﬁcações) e à população residente dentro da
área de inﬂuência direta. Tal avaliação deve aferir se estão atendidos os parâmetros legais estabelecidos pelos órgãos ambientais, em todos os níveis.
Sugere-se que o Estudo aprofunde essa questão, inclusive com detecção dos pontos ou trechos onde o nível de vibração é acentuado. Existem trechos com
comprome mentos na estrutura civil que não foram considerados no Estudo. Esses riscos podem, no limite, gerar acidentes.
Entende-se que não é recomendado à Concessionária assumir os serviços antes do total entendimento das licenças operacionais. Existem riscos de
responsabilidade em função da segurança e exigência da população residente dentro da área de inﬂuência direta.
Contribuições :
Considerando que o tratamento da questão do ruído ambiental é ponto fundamental para a apresentação da proposta de todo licitante sugere-se que seja
desenvolvido estudo complementar envolvendo todas as trata vas de todas as Licenças necessárias e suas condicionantes, incluindo as responsabilidades do
Poder Concedente e os inves mentos necessários.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Com a implantação de ar-condicionado nos trens, o nível de ruído interno nos carros reduz-se dras camente. Em que pese vibrações e ruídos
serem normais no tráfego de trens, a correta manutenção da Via Permanente (trilhos e lastro) oferece maior conforto acús co às áreas lindeiras. Caso as
medições apresentem valores acima da legislação vigente, providências devem ser tomadas pela Concessionária como, por exemplo, a instalação de barreiras
acús cas.
Ressalte-se, que o Ins tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Brasília Ambiental – IBRAM, emi u Licença que condiciona a
manutenção da operação à apresentação de relatório anual de ruído e vibrações de acordo com a metodologia e locais deﬁnidos em Termo de Referência
apresentado pelo Metrô
Ademais, caso a concessionária descumpra a legislação vigente, bem como as regras estabelecidas no contrato de concessão, está sujeita às sanções cabíveis,
respeitada o direito ao contraditório e à ampla defesa.
3.27.25
25. Via Permanente
O Caderno 4 – Modelo Operacional, Pág 8/103, aﬁrma que a Via Permanente encontra-se em bom estado de conservação. Porém, no Caderno 3 – Estudos de
Engenharia, Pág 75 a 115/458, são assinalados inúmeros problemas de solapamentos da superestrutura e colmatação de materiais. O Estudo não permite
ter-se uma avaliação conclusiva sobre causas e ações a serem tomadas.
Considera-se que o Estudo aborda a questão da Via Permanente sem profundidade. Informa que é necessário realizar inspeção e manutenção periódica da
Via, mas não relaciona quais serviços, nem como seriam feitos, nem a periodicidade, nem os recursos humanos, nem materiais e nem ﬁnanceiros que seriam
necessários.
Não é procedido um diagnós co dos dormentes, apesar de informar que há diversas unidades com trincas relevantes. Faz uma previsão de aquisição de
dormentes de concreto monobloco e de madeira (zonas de manobra), mas não apresenta o levantamento dos dormentes a serem trocados, nem o
inves mento para tal aquisição.
Com relação à situação dos trilhos, o Estudo não comenta a necessidade de esmerilhamento. Sabe-se que em 2018/2019 foram executados os serviços de
socaria, alinhamento e ultrassom, Porém não tendo foi realizado o esmerilhamento dos trilhos. Entende-se que essa a vidade é fundamental. Essa falta
compromete os serviços executados e repercute em sua durabilidade.
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O Estudo não levantou os pontos crí cos do boleto ao longo das vias e qual o grau de desgaste. Também não se aprofunda na questão das soldas que
precisam ser inspecionadas e, em alguns casos, trocadas. Existe um laudo técnico sobrea a situação das soldas. O mesmo não deve ter sido acessado pela
equipe do Estudo. Sua análise é importante.
O Estudo menciona em diversos pontos que “não foram apresentados dados pela companhia do Metrô/DF”. Entende-se que essa aﬁrmação não pode ser
assumida. Um Estudo, em nível de anteprojeto, precisa ter esse po de informação.
No caso da Via Permanente em túnel, cuja superestrutura é copncevida em viga suporte (massa-mola), o Estudo limita-se a descrever as caracterís cas
mecânicas e constru vas. Não menciona seu estado de conservação ou como se dá a manutenção atual.
No caso dos AMVs, o Estudo aponta os segmentos da Via Permanente onde foi possível o acesso em visita técnica realizada em 22/08/2019, ou ainda onde há
visualização a par r das estações.
É de conhecimento da comunidade técnica do setor que existem patologias generalizadas nos AMVs , sobretudo desgastes e fraturas/rupturas de jacarés,
inclusive em zonas de manobras do túnel, cruciais para aprimoramento do desempenho que se pretende, com headways de até 166 s.
Contribuições :
Considera-se que o Estudo, no item referente à relação de serviços e orçamento das obras de recuperação da Via Permanente carece de detalhamento. O
diagnós co não se aprofundou como requerido. Não são apresentadas as quan dades, nem os preços unitários, nem suas referências.
Por se tratar de ponto fundamental para a apresentação da proposta de empresa interessada, sugere-se :
A revisão do Estudo no capítulo rela vo à Via Permanente, com a apresentação de um orçamento detalhado – serviços, quan dades e preços unitários;
Que o orçamento, quando revisado, seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda
eventual licitante e possa fazer sua avaliação sobre os valores a inves r.
Ressalta-se que, caso não sejam revisados o diagnós co e as especiﬁcações dos serviços necessários, quaisquer defeitos ocultos ou não especiﬁcados no
Edital, que demandem serviços ou reparos não especiﬁcados ou não dimensionados, que surjam no decorrer da operação, acabarão sendo atribuídos ao
Poder Consequente e acarretarão o consequente reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Foram atribuidos números rela vos à manutenção da Via Permanente e não de sua "recuperação" pois em diagnós co inicial o lastro não
apresenta caracterís cas de ﬁm de vida ú l ou de problemas signisﬁca vos. A infestação de cupins na brita foi apontada, porém é muito pontual e prevista no
contrato de saniﬁcação.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.26
26. Sistema de Energia
O Caderno 3 – Estudos de Engenharia quando trata do sistema de Energia, assume algumas hipóteses que se recomenda sejam revisadas.
O Estudo não se aprofunda na questão de que a CEB não tem, hoje, disponibilidade para aumentar o fornecimento de energia ao Metrô-DF. Isso impossibilita
o projeto de aumento da frequência.
A falta de tratamento desse assunto, minimiza os inves mentos a serem efetuados para aumento da capacidade do sistema de energia.
Os inves mentos de expansão do sistema de energia constam do Caderno 4 – Modelo Operacional, Pág 94/103, e do Caderno 3 – Estudos de Engenharia, pág
416/458.
Considera-se que seria relevante a apresentação da simulação de energia para todos os cenários, de modo a serem avaliados os inves mentos necessários
para cada cenário.
O Estudo, por não aprofundar essa questão, limita-se a colocar que haja a adição de mais subestação re ﬁcadora, e sugerida a construção de subestações
primárias. A base de cálculo para esses inves mentos não é apresentada.
Entende-se também necessário avaliar inves mentos na recuperação do terceiro trilho instalado.
O Estudo cita, mas não deixa clara a necessidade imediata de construção de uma subestação primária de 138 kV. Fala de uma avaliação a médio prazo.
Contudo menciona que a SE-CEB-AC opera no limite de sua potência, Pág 09/103 do Caderno 4 – Plano Operacional (devendo-se considerar que a Cidade
Satélite de Águas Claras apresenta con nuo crescimento que demanda àquela Subestação).
Deve também ser ressaltado que a SE-CEB-BC também apresenta limitação de sua potência. E, ainda, importante relevar o atual comprome mento dos cabos
entre SE-CEB-BC até SR-Galeria (5Km).
Esses inves mentos não estão previstos no orçamento do projeto.
O Estudo não considera que a SER do pá o de manutenção opera a 120% de sua capacidade. É necessária sua readequação ou construção de mais uma.
O Estudo também não se aprofunda no sistema de distribuição da carga elétrica para os trens. Considera-se que o terceiro trilho é insuﬁciente para aumento
da frequência. Também é necessário abordar a necessidade de reforço de cabos primários e secundários. São itens de alto valor e que devem ser incluídos no
orçamento.
Contribuições :
O Estudo precisa ser revisto quanto às necessidades de ampliação e inves mento do Sistema de Energia. Não são iden ﬁcados os serviços necessários, nem
os inves mentos a serem feitos. Desta forma, sugere-se :
Que o Estudo seja revisado em termos da demanda de energia necessária em cada horizonte de projeto, com o correspondente dimensionamento dos
inves mentos;
Que o Estudo, após revisado, seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda
eventual proponente possa fazer sua avaliação sobre os valores a inves r.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
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Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.27
27. Sistema de Sinalização e Controle
O Estudo não se aprofundou na avaliação do Sistema de Sinalização atual e nas necessidades de sua expansão para fazer frente às demandas atual e futura. O
Caderno 6.3 – Anexo (sem número) de Diretrizes Operacionais, estabelece as seguintes estratégias operacionais:
Estratégia 1-Cenário Atual c/ demanda projetada - Ano base 2018: headway mínimo de 201 s no tronco;
Estratégia 2 - Cenário com demanda projetada - Ano base 2021: headway de 175 no tronco;
Estratégia 3_1 - Simulação com base nos dados da Demanda Projetada no Cenário - Ano base 2021 - Simulação com base na capacidade de sinalização:
headway mínimo de 166 s no tronco;
Estratégia 3_2 - Cenário com demanda projetada - Ano base 2024 - Simulação com base nos dados da Demanda Projetada no Cenário - Ano base 2024:
headway de 172 s no tronco.
As abordagens procedidas apresentam valores diferentes quando faz referências aos cenários e estratégias, sendo os valores divergentes do headway
operacional e capacidade dos sistemas. Isso pode ser constatado quanto às estratégias (# 1, # 2 e # 3), Págs. 20, 23 e 25 e Cenários (cenários 1, 2 e 3), Págs.
7/103, 09/103, 10/103 e 83 até 86/103 – Caderno 4 - Modelo Operacional.
Considera-se que, a par r do ano base 2021, serão relevantes os inves mentos no sistema de sinalização, pois foi projetado para 180 segundos. Assim, são
necessários inves mentos nos Domínios de GAL, 110S, SHP, FEI e CLA, ou seja, 50% do atual parque instalado.
O Caderno 4 - Modelo Operacional propõe:
A “transferência das atribuições de controle e supervisão do TPAC” (Torre do Pá o) para o CCO, Pág. 59/103. Considera-se que essa alteração poderá
produzir conﬂitos de gestão e diverge com o exposto na Pág 59/103. Os inves mentos para atender a essa alteração não foram incluídos no CAPEX;
A subs tuição da sinalização do pá o Águas Claras (PAC), Pág. 85/103, para obtenção de sobressalentes. Não se considera essa proposta adequada.
Sobretudo a par r do ano base 2021, visto a necessidade de readequação/subs tuição dos Domínios de GAL, 110S, SHP, FEI e CLA, cujos equipamentos
podem ser usados como sobressalentes;
Considera apenas a necessidade de subs tuição do domínio do Pá o de Águas Claras, para ser u lizado como peças sobressalentes. Considera-se que
são necessárias as subs tuições dos Domínios de GAL, 110S, SHP, FEI e CLA.
Contribuições:
Considera-se que o Estudo não se aprofundou nas necessidades de revisão do Sistema de Sinalização e Controle para sua atualização tecnológica e sua
ampliação para atender ao crescimento de demanda. Desta forma, sugere-se :
Que o Estudo seja revisado em termos de atualização do Sistema de Sinalização e Controle para cada horizonte de projeto, com o dimensionamento
dos inves mentos;
Que o Estudo, após revisado, seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda
eventual proponente possa fazer sua avaliação os valores a inves r.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: O estudo de viabilidade propõe a adequação do sistema de sinalização existente, não sua subs tuição.
Ressalte-se que na solução apresentada nos estudos de viabilidade o Pá o Águas Claras não ﬁcará sem Sinalização, pois tal fato seria considerado inseguro e
poderia trazer consequências para a futura Concessionária. O novo equipamento do Sistema de Sinalização será instalado em paralelo com o atual até a
conclusão do seu comissionamento. Somente após a validação do novo equipamento do domínio Pá o Águas Claras será possivel descomissionar o
equipamento atual, o qual servirá de sobressalente para os demais domínios do Metrô DF.
Os Custos Es mados para os Cenários 2 e 3 apresentada no Modelo Operacional condiz com o custo es mado para a troca do equipamento de Sinalização
atual do domínio do Pá o Águas Claras e do domínio E02, o qual sofrerá uma maior intervenção com a redivisão de circuitos de via e o equipamento atual já
possui um certo limite de entradas para o controle dos novos circuitos. Isto não quer dizer que, eventualmente, em outros Domínios haja a necessidade de
realizar a redivisão do circuito de via, porém, a analise deve ser global e veriﬁcar se o equipamento CMT/MUX tem capacidade para novos acrescimos de
circuito de via.
Cabe destacar, por ﬁm, que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o
futuro certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação
para a adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo
se basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.28
28. Sistema de Telecomunicações
Os diversos subsistemas que compõem o sistema de Telecomunicações (Transmissão de Dados, Rádio, Sonorização e Telefonia administra va e operacional,
envolvendo, inclusive o sistema de gravação da operação) foram recentemente adquiridos pelo Metrô DF. Não são necessários, a princípio, novos
inves mentos durante o período de Concessão.
Contudo, não foram compradas peças sobressalentes para garan r a operacionalidade desses diferentes subsistemas.
O Estudo não abordou essa questão. Não há previsão para inves mentos em sobressalentes do Sistema de Telecomunicações.
Contribuições :
Sugere-se que o Estudo seja revisado, es mando as quan dades e orçando os itens de sobressalentes dos diversos subsistemas do Sistema de
Telecomunicações, bem como as necessidades de jigas de teste (bancadas) e capacitação técnica das equipes.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Não foi iden ﬁcada a necessidade de sobressalente adicionais para o Sistema de Telecomunicações.
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3.27.29
29. Sistema de Bilhetagem
O Caderno 3 – Estudos de Engenharia e o Caderno 4 – Modelo Operacional, caracterizam, de forma adequada, os dois sistemas de bilhetagem hoje existentes
no Metrô-DF : o SBE – Sistema de Bilhetagem Eletrônica (exclusivo do Metrô) e o SBA – Sistema de Bilhetagem Automá ca (abrangendo todo o STPC) . Porém
é sabido que a existência de dois sistemas é ruim, pois duplica controle, custos e confunde a u lização do sistema pelo usuário.
Entende-se que há a necessidade da subs tuição completa do sistema, com aquisição de novas leitoras, bloqueios, sistema de controles de embarques e
desembarques, etc.
O Estudo não planeja a subs tuição, nem mesmo a adequação do sistema. Faz apenas a menção da necessidade de readequação, descrito no Caderno 3 Estudos de Engenharia, Pág 406/458 e Pág 35/103 do Produto 4 - Modelo Operacional da necessidade de adequação do SBE e SBA entre SEMOB e BRB.
No Caderno 4 , Pág.37/103, é mencionado que devem ser estudadas novas tecnologias que permitam a melhor eﬁciência com relação à disponibilidade dos
serviços de venda de viagens ao passageiro e que tenha garan a de manutenção dos sistemas e equipamentos implantados.
A responsabilidade por essa subs tuição não é deﬁnida no Estudo.
Considerações :
Sugere-se que a SEMOB avalie incluir na Concessão a implantação de um novo sistema de bilhetagem, com todos os seus custos cobertos no contrato.
Considera-se também importante deﬁnir de quem é a responsabilidade pela operação e arrecadação do sistema de bilhetagem e sua correspondente
manutenção. Tais custos, se incluídos na responsabilidade da Concessionária, deverão ser incorporados no orçamento CAPEX e na Avaliação EconômicoFinanceira do Projeto.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A Gestão da arrecadação será realizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A. conjuntamente às empresas de seu conglomerado, ao qual a Lei
Distrital nº 6.334, de 19 de julho de 2019, e o Decreto Distrital nº 39.994, de 6 de agosto de 2019, atribuíram a competência para, por meio do Sistema de
Bilhetagem Automá ca, realizar e manter o cadastro de usuários do STPC; processar dados e informações de tais usuários; gerar, validar, distribuir e
comercializar os cartões e créditos de viagem no Sistema; bem como repassar os valores arrecadados a tulo de tarifa de transporte para cada delegatário
dos serviços integrantes do STPC, nos montantes que lhes são individualmente devidos.
Tendo em vista que a caracterização do sistema de bilhetagem automá ca é de responsabilidade do BRB, não faria sen do estabelecê-lo na minuta de
contrato. Desta forma, será deﬁnida a obrigatoriedade da CONCESSIONÁRIA observar as caracterís cas do sistema de bilhetagem estabelecidas pelo GDF,
órgãos ou en dades a quem tenha sido atribuída tal prerroga va.
Eventuais impactos no equíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato, desde que devidamente comprovados, ensejaria seu reequilíbrio.

3.27.30
30. Sistema de Ven lação
O Estudo, em seu Caderno 3 – Estudo de Engenharia - Pag 39/458, 256/458, faz menção ao Sistema de Ven lação, concluindo que não há inves mentos
signiﬁca vos a serem procedidos. Considera-se que o Estudo não se aprofundou nas deﬁciências da instalação do sistema atual.
O Estudo não considera que o Sistema de Ven lação dos túneis (PVs) das Estações (PAs) está obsoleto, sendo necessário, de imediato, pelo menos a
subs tuição dos inversores e aquisição de peças sobressalentes.
Não estão previstos inves mentos no Sistema de Ven lação.
Contribuições :
O Estudo não avaliou as necessidades de revisão e inves mentos no Sistema de Ven lação, principalmente nas Estações. Não são iden ﬁcados os serviços
necessários, nem os inves mentos a serem feitos. Em algumas estações operacionais não foram instalados os PAs (posto de Ven lação) comprometendo a
segurança dos usuários. Desta forma, sugere-se:
Que o Estudo seja revisado analisando a atualização do Sistema de Ven lação, com devido dimensionamento dos inves mentos;
Que o Estudo, após revisado, seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda
eventual proponente possa fazer sua avaliação sobre os valores a inves r.
RESPOSTA: Contribuição rejeitada.
JUSTIFICATIVA: O estudo de viabilidade não iden ﬁcou deﬁciências signiﬁca vas no sistema de ven lação dos túneis e estações. Destaque-se, porém, que os
estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro certame licitatório,
sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a adequada prestação
de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se basear no estudo
apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.31
31. Sistema de Controle de Acesso
O Sistema de Controle de Acesso às áreas operacionais do Metrô DF é obsoleto. Foi projetado nos anos 90 e nunca subs tuído. Encontra-se atualmente fora
de operação. Hoje não existe controle de acesso às áreas restritas.
O Estudo não faz previsão de inves mento para subs tuição do sistema e implantação de CFTV, por exemplo, ou outro sistema com reconhecimento facial,
reconhecimento digital, etc.
Considera-se importante um sistema de controle de acesso e monitoramento de todos os alarmes das estações e ediﬁcações do Metrô, com supervisão
central ou descentralizada (SSOs – Salas de Supervisão Operacional).
Contribuições :
O Estudo não avaliou as necessidades de revisão do Sistema de Controle de Acesso. Recomenda-se que seja atualizado. Entende-se que a Concessão deva
considerar esse Sistema, com a elaboração de um projeto, iden ﬁcados os equipamentos, serviços necessários e inves mentos a serem feitos. Desta forma,
sugere-se :
Que o Estudo seja revisado em termos de atualização do Sistema de Controle de Acesso, com devido dimensionamento dos inves mentos;
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Que o Estudo, após revisado, seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda
eventual proponente possa fazer sua avaliação os valores a inves r.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: O Estudo não abordou a modernização do Sistema de Controle de Acesso pois entende que as funcionalidades previstas para este sistema
podem ser contornadas por estratégias operacionais. Destaque-se, porém, que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm
caráter referencial, visando servir de base para o futuro certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária.
Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas,
sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.27.32
32. Expansão Pá o de Estacionamentos
A Frota do Metrô DF é composta por dois pos de trens : Série 1000 (20 Trens) e Trens da Série 2000 (12 Trens) – totalizando 32 trens na frota. O estudo
considera a manutenção de 30 desses 32 trens, dos quais todos os 20 da Série 1000 e 10 dos 12 da Série 2000.
O Estudo assinala a compra de mais 10 trens até o ﬁnal do prazo da Concessão, totalizando, a par r de 2041 uma frota operacional de 40 trens de 4 carros.
O sistema opera, historicamente, com estocagem dos trens no Pá o Águas Claras. Não é u lizado para tal ﬁm o pá o de apoio próximo à estação Park. O
Pá o Águas Claras não tem condições de suportar o aumento da frota. Essa questão não foi considerada no Estudo. É necessário que sejam previstos os
inves mentos para ampliação das vias de estacionamentos.
Considerações:
O Estudo não avaliou a necessidade de ampliação e inves mento em pá os de estacionamentos. Não são iden ﬁcados os serviços necessários, os
equipamentos a serem adquiridos, nem os inves mentos a serem feitos. Desta forma, sugere-se :
Que o Estudo seja revisado, de modo a prever a necessidades de vias de estacionamentos de trens, segundo a frota projetada, em cada horizonte de
projeto, com devido dimensionamento dos inves mentos;
Que o Estudo, após revisado, seja disponibilizado aos interessados pelo menos 90 dias antes do lançamento do certame licitatório para que toda
eventual proponente possa fazer sua avaliação sobre os valores a inves r.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Na avaliação realizada, o pá o atual comporta a frota de trens es mada. Destaque-se, porém, que os estudos de viabilidade apresentados na
Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de
remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a adequada prestação de serviços, observadas as obrigações
contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se basear no estudo apresentado ou realizar sua própria
avaliação.
3.27.33
33. Variações do Modelo Operacional – Uso Shu le Águas Claras
O Caderno 4 – Modelo Operacional, quando caracteriza o Cenário 2 estudado, informa que foi analisada a operação do sistema considerando um serviço po
Shu le operando entre a Estação 17 - Águas Claras e a Estação 33 – Terminal Samambaia. O documento apresenta considerações operacionais a esse
respeito.
Essa alterna va foi descartada nas hipóteses operacionais assumidas na modelagem – foi man do o conceito do Projeto Operacional original – elaborado
pela empresa TCI-Planejamento, Projeto e Consultoria Interacional Ltda, em 1992, dentro do Consórcio Brasmetrô, de operação em Y, com frequências
variáveis nos dois trechos – Ceilândia e Samambaia.
Contribuições :
Considerando que tal hipótese de u lização da operação segregada do sistema na linha para Samambaia pode vir a ser analisada por alguma licitante,
consulta-se a SEMOB sobre :
Caso um licitante, durante a concorrência da PPP da Concessão do Metrô DF, entenda ser recomendável o Modelo Operacional (com essa mudança do
conceito de operação em Y ou outra que surja), poderá apresentar um projeto alterna vo, com a u lização, até, de outro po de material rodante
ferroviário (provavelmente de menor capacidade do que os 1.082 passageiros atuais, em trens de 4 carros) ?
Caso a Concessionária, após a assinatura do contrato, entenda que o Modelo Operacional (com essa mudança do conceito de operação em Y ou outra
que surja) deva ser alterado, poderá proceder tal alteração, mesmo que passível de aprovação prévia pelo Poder Concedente ?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Mudanças operacionais deverão ser aprovadas pelo Poder Concedente. O material rodante usado na operação deverá atender os requisitos
mínimos estabelecidos no Contrato de Concessão.
3.27.34
34. Inversão de Fases na Licitação
Existe atualmente uma tendência legisla va e doutrinária favorável à chamada inversão de fases da licitação. Por meio dessa inversão de fases, a análise dos
documentos de habilitação (técnica, jurídica, econômico-ﬁnanceira) ﬁca relegada a segundo plano, dando-se prioridade à abertura e comparação das
propostas de preço.
Primeiro compara-se o valor das propostas, e posteriormente veriﬁca-se se o proponente que apresentou o menor preço possui a capacitação necessária a
prestar o serviço, realizar a obra, fabricar e entregar o bem objeto da licitação. Essa inovação tem sido proposta e adotada em legislações de âmbito federal,
estadual e municipal.
Os maiores defensores da medida, na sua maioria administradores públicos, alegam que a inversão de fases trará maior agilidade aos procedimentos
licitatórios, pois reduz o número de documentos de habilitação a analisar.
Considera-se adequado a adoção da inversão de fases para licitações cujo objeto seja a prestação de serviços ou aquisição de bens de uso comum. Aliás, o
pregão serve exatamente para tais casos, e tem demonstrado êxito na redução de custos e tempo das licitações.
Contudo, não se considera recomendável o uso dessa prá ca em licitações cujo objeto seja mais complexo, tais como obras e serviços de engenharia ou
aquisição de bens sob encomenda para entrega futura, concessão de serviços públicos, PPPs etc.
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Especialmente em tais casos, as condições de habilitação técnica e econômica são mais importantes do que o preço oferecido. Entende-se que, nesses casos,
a administração pública não deve se ater primeiramente ao aspecto ﬁnanceiro, sob o risco de comprometer a qualidade do serviço ou do bem contratado por
meio desse processo de licitação.
A administração pública visa a maior eﬁciência. A licitação des na-se à contratação mais vantajosa (e não mais barata) para a administração. Assim, a
ﬁnalidade de um procedimento licitatório não é a contratação da proposta ﬁnanceira mais vantajosa para a administração pública, mas a contratação, pelo
preço justo, da melhor técnica e do fornecedor que comprove possuir condições técnicas e operacionais de entregar o objeto da licitação com segurança e
garan a. Mormente em contratos de longa duração, como as PPPs.
A administração pública não pode se ater primeiro ao aspecto ﬁnanceiro, sob o risco de comprometer a qualidade do serviço.
A inversão de fases é a valorização prioritária da variável preço nas aquisições públicas. A administração pública corre um risco ao optar por adquirir bens de
pior qualidade, pelo menor preço.
Em uma licitação de fases inver das, diﬁcilmente a administração pública simplesmente desclassiﬁcará o licitante que apresentou o menor preço, ainda que
haja falhas na sua habilitação técnica ou econômica. O administrador público será compelido a contratar a empresa que apresentar preço mais baixo, sem
levar em consideração outros aspectos primordiais, como a qualidade do trabalho a ser desempenhado, ou as garan as exigidas no edital.
A inversão de fases poderá permi r a par cipação de licitantes sem condições técnicas e econômicas, que ofertarão preços baixos ou inexequíveis. As
consequências serão adi vos contratuais, inadimplemento de contratos, punições administra vas, recursos ao judiciário, etc. Tudo o que contraria o interesse
público.
Contribuições :
Sugere-se que não seja adotada a inversão de fases na presente PPP dada a complexidade de seus objetos, seu longo prazo contratual e a necessidade de dar
primazia à habilitação técnica e ﬁnanceira das licitantes, que poderão assumir contrato de longa duração com o Distrito Federal, cujo objeto é essencial.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Diante da complexidade e da importância da Concessão da Gestão, Operação e Operação e Gestão dos serviços de transporte metroviário do
Distrito Federal, e da necessidade de se garan r a seleção de concessionário devidamente capacitado, optou-se por não adotar a inversão de fases no
procedimento em questão.
3.27.35
35. Equilíbrio Financeiro da Concessão
A análise do Caderno 5 – Avaliação Econômico-Financeira, em sua Tabela ...... , mostra que os custos operacionais do sistema metroviário do Distrito Federal
não são integralmente cobertos pelo somatório dos valores das receitas tarifárias auferidas pelo sistema, diferença entre Tarifa Técnica de Remuneração e
receita dos usuários, subsídio (cobertura das gratuidades).
Conclui-se que para haver equilíbrio entre custos e a totalidade de receitas, o valor da TTR deve ser aumentado.
Por outro lado, quando se agrega na matriz de receitas, o pagamento da Contraprestação A, para suportar os inves mentos da Concessionária na
remodelação do sistema, o projeto como um todo entra em equilíbrio ﬁnanceiro. O valor da CP A suporta a integralidade do custo de capital, mais a diferença
observada entre receitas e custos operacionais.
Considera-se que essa forma de equilíbrio é perigosa para a Concessionária.
Se houver, por razão não imputável à Concessionária, a necessidade de postergação da realização dos inves mentos e, por consequência, do início do ﬂuxo
de pagamento da Contraprestação A, o sistema, como um todo, entra em desequilíbrio ﬁnanceiro.
Contribuições :
Considerando que a situação ideal é que cada parcela do projeto apresente equilíbrio entre suas receitas e despesas, sugere-se que o Estudo seja revisado,
aumentando o valor da Tarifa Técnica de Remuneração, de modo a que todas as receitas sejam suﬁcientes para cobrir a integralidade dos custos operacionais.
A adoção de um valor mais elevado de TTR poderá levar a uma redução do valor da Contraprestação A es mada.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A modelagem ﬁnanceira apresenta equilíbrio pois o VPL é maior ou igual a zero à taxa de desconto (WACC) es pulada. Alterações de
cronograma não imputáveis à Concessionária que venha a causar comprovadamente desequilíbrio econômico-ﬁnanceiro, deverão ser reequilibradas, nas
formas da lei e do contrato.
Nº: 3.28
NOME: Tiago Augusto Alves (CCR S/A)
CONTRIBUIÇÕES:
3.28.1
Item 1.1.1, “xvii”, do Edital e Cláusula 1.1.1, “xxii”, do Contrato de Concessão
A deﬁnição de “Contrato de Administração de Recursos” veicula que o instrumento deve ser celebrado, dentre outras partes, pelos Financiadores.
Entendemos que o Contrato de Administração de Recursos, por dizer respeito à garan a das obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder Concedente no
âmbito da Concessão, por meio de vinculação de receitas, deve ser celebrado tão-somente pelo Banco Gestor de Recursos, o Poder Concedente, a
Concessionária e o BRB. Os Financiadores não exercem nenhum papel especíﬁco no âmbito do Contrato de Administração de Recursos – tanto é assim que a
minuta do Contrato de Nomeação de Banco Gestor de Recursos e Administração de Contas não inclui os Financiadores no rol de partes do instrumento. Nesse
sen do, sugerimos a reformulação da redação dos disposi vos em referência, facultando a sua par cipação no referido contrato, nos seguintes termos:
“Contrato de Administração de Recursos: signiﬁca o contrato a ser celebrado entre o Banco Gestor de Recursos, o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e
o BRB, sendo facultada a par cipação dos Financiadores, nos termos do Anexo 5 ao Contrato – Modelo do Contrato de Administração de Recursos, para
determinação dos mecanismos e regras aplicáveis à vinculação de receitas para cons tuição e eventual execução da Garan a do Poder Concedente, bem
como à sistemá ca de pagamento da Remuneração, à vista do Decreto Distrital nº 38.010, de 15 de fevereiro de 2017;”
A referida alteração deve ser espelhada no modelo de contrato de administração de recursos constante do Anexo 5. Nesse sen do, incluímos como anexo
desta contribuição um termo de referência contendo as condições básicas de contratação do Banco Gestor de Recursos.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à promoção de compe vidade no âmbito da Concorrência e,
consequentemente, à melhor execução da Concessão, a solicitação apresentada será atendida a par r das respec vas alterações aos disposi vos editalício e
contratual acima mencionados.
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3.28.2.
Item 1.1.1, “xxi”, do Edital e Cláusula 1.1.1, “xxvi”, do Contrato de Concessão
As deﬁnições trazidas pelo Edital e pelo Contrato de Concessão para “Data de Assunção” estabelecem se tratar de data de início da contagem do prazo da
Concessão e dispõem que também nessa data será inaugurado o Período de Transição, durante o qual as operações da Rede Metroviária serão gradualmente
transferidas à Concessionária pelo Metrô-DF. Ocorre que a Data de Assunção, para ﬁns de contagem do prazo da Concessão, deve ser aquela em que a
Concessionária efe vamente inicia a operação, sob sua responsabilidade, da Rede Metroviária, o que acontece após a conclusão do Período de Transição.
Nesse sen do, sugerimos a seguinte deﬁnição para Data de Assunção:
“Data de Assunção: signiﬁca a data na qual será iniciada a contagem do Prazo da Concessão, uma vez cumpridas as condições para transferência da posse da
Rede Metroviária à Concessionária, após concluído o Período de Transição”.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Durante o Período de Transição, a Concessionária assumiria progressivamente a prestação do Serviços. Trata-se de etapa de operação assis da
da Rede Metroviária, além do desenvolvimento do Anexo 9 ao Contrato e de outras a vidades relevantes à Concessão.
Assim, entende-se que o Prazo da Concessão deverá ser iniciado na Data de Assunção, mantendo-se as disposições da documentação do Projeto sobre o
Período de Transição
3.28.3
Item 1.1.1, “xxx”, do Edital e Cláusula 1.1.1, “xxxiv”, do Contrato de Concessão
As deﬁnições trazidas pelo Edital e pelo Contrato de Concessão para “Inves mento” referenciam o Anexo 1 ao Contrato, o Plano de Negócios e o Anexo 9 ao
Contrato. Ocorre que esses dois úl mos são decorrência do regramento es pulado pelo primeiro, sendo suﬁciente, portanto, a referência ao Anexo 1 ao
Contrato. Desta feita, sugere-se a seguinte redação aos disposi vos em referência:
“Inves mentos: signiﬁca o conjunto de inves mentos a serem aportados pela CONCESSIONÁRIA para execução da Concessão, voltados à melhoria das
condições da Rede Metroviária e à aquisição de novos trens, conforme o Anexo 1 ao Contrato, compreendendo, mas sem se limitar a: requaliﬁcação do
material rodante afeto à Rede quando da assinatura deste Contrato; readequação dos sistemas de energia elétrica e sinalização da Rede; cumprimento das
obrigações da CONCESSIONÁRIA com relação à infraestrutura do SBA;”
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A redação apresentada nas minutas é considerada adequada.
3.28.4
Cláusula 1.1.1, “xxxix”, e 4.5 do Contrato de Concessão
Sugerimos a exclusão da Cláusula 1.1.1, “xxxix” do Contrato de Concessão e a exclusão à menção às Ordens de Serviços Operacionais ou OSO ao longo do
Contrato, uma vez que não se aplicam a um contexto de operação metroviária, mo vo pelo qual a deﬁnição deve ser excluída do Contrato.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: A redação apresentada na minuta de contrato será revista.
3.28.5
Item 1.1.1, “xli”, do Edital e Cláusula 1.1.1, “l”, do Contrato de Concessão
Para ﬁns de esclarecer o conceito de “Projeto Funcional”, sugerimos a seguinte redação para a versão ﬁnal do Edital:
Projeto Funcional: signiﬁca os estudos de engenharia com nível de detalhamento de anteprojeto, disponibilizados no Anexo 2 – Projeto Funcional e Requisitos
Técnicos para prestação dos Serviços, incluindo, assim desenhos sumários, em número e escala suﬁcientes à compreensão daquilo que o PODER
CONCEDENTE pretende com relação aos Serviços; especiﬁcações técnicas e memorial descri vo dos padrões mínimos aceitos;
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Entende-se que a deﬁnição de Projeto Funcional no Edital e reproduzida no Contrato de Concessão é suﬁcientemente clara, atendendo à sua
ﬁnalidade.
3.28.6
Item 1.1.1, “xliii”, do Edital e Cláusula 1.1.1, “li”, do Contrato de Concessão
As deﬁnições trazidas pelo Edital e pelo Contrato de Concessão para “Projeto de Operação” referenciam o Anexo 1 e o Anexo 9 ao Contrato. Ocorre que o
conteúdo deste úl mo é decorrência do regramento es pulado pelo primeiro, sendo suﬁciente, portanto, a referência ao Anexo 1 ao Contrato. Desta feita,
sugere-se a seguinte redação aos disposi vos em referência:
“Projeto de Operação: signiﬁca o projeto de prestação dos Serviços, a ser elaborado pela Concessionária e aprovado pelo Poder Concedente durante o
Período de Transição, de acordo com o Anexo 1 e as Cláusulas 3 e 8, o qual deverá conter a descrição das melhorias a serem implementadas à Rede
Metroviária, compreendendo mas não se limitando a: intervenções de engenharia e adequações ao material rodante afeto à Rede quando da assinatura
deste Contrato; aos sistemas de energia elétrica e sinalização da Rede; e à infraestrutura do SBA, entre outras medidas. Após sua conclusão, o Projeto de
Operação fará parte integrante do presente Contrato;”
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A redação apresentada nas minutas é considerada adequada.
3.28.7.
Item 1.1.1, “xlvi”, do Edital e Cláusula 1.1.1, “liv”, do Contrato de Concessão
As deﬁnições trazidas pelo Edital e pelo Contrato de Concessão para “Rede Metroviária” fazem menção a 24 (vinte e quatro) estações de metrô em operação
comercial. Contudo, o número de estações deve ser atualizado para 27, uma vez que foram inauguradas as estações Estrada Parque, 106 Sul e 110 Sul.
RESPOSTA: Aceita
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JUSTIFICATIVA: Em que pese as estações apontadas na contribuição terem se tornado operacionais após a entrega dos estudos de viabilidade no âmbito do
PMI nº03/2019, o apontamento feito no quesito em referência está correto e será atendido a par r da modiﬁcação da redação dos disposi vos editalício e
contratual acima referidos, para inserção das novas estações.
3.28.8.
Item 1.1.1, “xlviii”, do Edital e Cláusula 1.1.1, “lvi”, do Contrato de Concessão
As deﬁnições trazidas pelo Edital e pelo Contrato de Concessão para “Serviços” estabelecem tratar dos serviços a serem prestados pela Concessionária, de
maneira integrada aos demais serviços de transporte metroviário e modos de transporte do STPC, “por meio do SIT”. É necessário deixar claro que a
Concessionária não presta serviços por meio do SIT. O SIT possui papel especíﬁco e delimitado no âmbito da Concessão, qual seja: permi r a integração sicotarifária entre os modos de transporte que compõem o STPC.
Nesse sen do, sugerimos a seguinte redação para a deﬁnição de Serviços:
“Serviços: signiﬁca os serviços públicos de gestão, operação e manutenção da Rede Metroviária, incluindo as intervenções de engenharia para melhoria da
Rede, conforme deﬁnidos no Preâmbulo do Contrato, a serem prestados pela Concessionária de maneira integrada aos demais serviços de transporte e
modos de transporte do STPC, observados o Período de Transição e os Parâmetros de Desempenho; ”
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Cumpre destacar que a redação dada aos per nentes disposi vos editalício e contratual estabelece exatamente que a integração sicotarifária entre os diferentes modos de transporte que compõem o STPC se dá por meio do SIT. Aﬁnal, este corresponde ao conjunto de equipamentos e
ferramentas que permitem a referida integração, congregando a atuação dos diversos agentes atuantes nesse âmbito.
3.1.28.9
Item 1.1.1, “lvii”, do Edital e Cláusula 1.1.1, “lxiv”, do Contrato de Concessão
As deﬁnições trazidas pelo Edital e pelo Contrato de Concessão para “Tarifa Técnica” estabelecem se tratar de remuneração devida pelo Poder Concedente à
Concessionária “em virtude do transporte de cada passageiro pagante na Rede Metroviária, composto pela soma dos valores auferidos por meio de Tarifa de
Passageiros, Subsídio, Subvenção e Receitas Extraordinárias”. Ocorre que o Subsídio cons tui o aporte pecuniário realizado pelo Poder Concedente em favor
da Concessionária para custeio inclusive de viagens gratuitas. Nesse sen do, entendemos que a Tarifa Técnica deve ser deﬁnida em virtude de cada
passageiro transportado na Rede Metroviária pela Concessionária, ao invés de passageiro “pagante”.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A redação da Subcláusula 1.1.1.(lxiv) do Contrato de Concessão já está de acordo com as pretensões do quesito em referência.
3.28.10.
Item 1.1.1, “lvii”, do Edital e Cláusula 1.1.1, “lxiv”, do Contrato de Concessão
As deﬁnições trazidas pelo Edital e pelo Contrato de Concessão para “Tarifa Técnica” incluem “Receitas Extraordinárias”. Contudo, as Receitas Extraordinárias
possuem natureza acessória ao objeto da Concessão e sua efe va exploração integra a esfera de liberdade de gestão negocial da Concessionária. Nesse
sen do, as Receitas Extraordinárias não devem integrar a equação econômico-ﬁnanceira da Tarifa Técnica. Sugerimos, portanto, que as Receitas
Extraordinárias sejam excluídas da deﬁnição de Tarifa Técnica.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a modelagem econômico-ﬁnanceira atribuída à Concessão no âmbito do Projeto, o quesito em referência será atendido, a
par r da modiﬁcação dos disposi vos editalício e contratual acima mencionados.
3.28.11
Cláusula 10.3.iii do Edital e 3.1. do Contrato de Concessão
No que tange ao prazo da concessão, em que se prevê “30 (trinta) anos e prorrogável por igual período” e “30 (trinta) anos contados da Data de Assunção”
nas minutas do edital e do contrato de concessão, respec vamente, ressalte-se a insegurança jurídica existente em razão da abundância de leis distritais que
tratam do tema, especiﬁcamente quanto aos modos de transporte urbano.
Nesse sen do, temos a Lei Distrital nº 513/1993 que estabelece em seu ar go 1º, § 5º, que a Metrô-DF poderá delegar a prestação dos Serviços por meio de
concessão, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, obedecidas as condições regulamentares necessárias à prestação adequada do serviço.
A Lei Distrital nº 4.011/2007, por sua vez, prevê, em seu ar go 7º, § 3º, que o prazo de delegação dos serviços integrantes do STPC não poderá ultrapassar 10
(dez) anos, contados da assinatura dos respec vos contratos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que devidamente jus ﬁcado
pelo Poder Público.
Apesar disso, entende-se que, por se tratar de contratação na modalidade de PPP, tais restrições não deveriam ser aplicáveis. Isso porque a Lei Distrital de
PPP e a Lei de PPP cons tuem legislação especíﬁca sobre a outorga de PPP, inexis ndo vedação legal à formalização dessa modalidade de contratação pública
com relação aos serviços públicos de transporte oferecidos no Distrito Federal. Com efeito, havendo regulamentação especíﬁca para os contratos
administra vos de PPP – que leva em consideração justamente as par cularidades desse po de modelagem concessória, dentre as quais maior prazo de
duração, como visto – não há embaraço em acatar tal diploma norma vo, sendo possível, portanto, o estabelecimento de prazo de 30 (trinta) anos para a
Concessão. Aqui aplica-se a lei posterior e especíﬁca, que é a legislação a nente às PPP.
Ainda assim, tendo em vista a existência de tantas leis sobre o mesmo tema, cabe deixar expressa a aplicação da Lei de PPP para estes casos e não as demais,
conforme exposto.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: A aplicação da Lei Federal nº 11.079/2004 à Concessão está prevista na Subcláusula 41.4.2 do Contrato de Concessão. Dessa forma, entendese que as pretensões do quesito em referência já estão contempladas pela documentação do Projeto, sendo desnecessário modiﬁcá-la.
Por outro lado, será feita a correção em da cláusula 10.3 que cita a possibilidade de prorrogação por igual período, uma vez que o prazo máximo para
concessões objeto de Parcerias Público Privadas é de 35 anos.
3.28.12
Itens 4.1 e 4.3 do Edital
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A apresentação de pedidos de esclarecimentos, e a correspondente veiculação de respostas mo vadas pelo órgão licitante, podem ser fundamentais para a
deﬁnição de aspectos para a par cipação na licitação. Recomenda-se, assim, que o prazo para apresentação de pedidos de esclarecimentos seja reduzido (por
exemplo, 10 dias úteis antes da data de apresentação das propostas, ao invés de 5 dias úteis), exatamente para que haja tempo razoável e prazo pré-ﬁxado
(atualmente inexistente na documentação) para que as respostas da comissão de licitação sejam veiculadas. Entendemos que o prazo de veiculação das
respostas não deve ser inferior a 5 dias úteis antes da data de apresentação das propostas, de modo a haver tempo hábil para as licitantes analisarem e
considerarem as respostas em suas respec vas propostas.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à condução da Concorrência com transparência e ampla
par cipação dos interessados, a solicitação será atendida.
3.28.13
Item 5.2 do Edital
Para ﬁns de simpliﬁcação de procedimentos e para que haja menor burocracia nos trâmites licitatórios, especialmente em função da incerteza trazida pelo
cenário global de pandemia, sugerimos que, assim como os pedidos de esclarecimentos, as impugnações possam ser apresentadas por meio eletrônico.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à condução da Concorrência com eﬁciência e ampla
par cipação dos interessados, a solicitação será atendida.
3.28.14
Item 7.2 do Edital
Para ﬁns de simpliﬁcação de procedimentos e para que haja menor burocracia na organização dos documentos por parte das empresas interessadas em
par cipar na licitação, recomenda-se que o item 7.2 seja alterado, para que os envelopes possam ser apresentados em única via, com cópias originais ou
auten cadas (à exceção da garan a de proposta, que deverá constar em sua versão original). Tal ponto não prejudicará as análises realizadas pela Comissão
de Licitação, já que o conjunto documental integral constará na via apresentada.
Ainda, como forma de complementação, recomenda-se que a via apresentada seja acompanhada de sua versão em cópia eletrônica, ponto que não é
previsto atualmente na documentação. Assim, sugere-se a inserção da seguinte redação:
“X. Toda a documentação que as PROPONENTES apresentarem em forma impressa deverá ser acompanhado de cópia ﬁel, em meio magné co PEN-DRIVE, em
arquivos padrão PDF (Adobe Acrobat) não editáveis, que deverão integrar cada ENVELOPE.
Y. A apresentação em meio magné co deverá corresponder a um PEN-DRIVE especíﬁco para a documentação de cada ENVELOPE.
Z. Os PEN-DRIVES deverão estar e quetados com o nome da PROPONENTE, número do EDITAL, e discriminar o ENVELOPE a que se referem (1, 2 ou 3) ”.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Entende-se que a apresentação dos Volumes em 2 (duas) vias idên cas é medida importante para salvaguarda da idoneidade do processo
licitatório.
3.28.15
Item 8.3 do Edital
Para ﬁns de simpliﬁcação de procedimentos e para que haja menor risco de li giosidade no certame, recomenda-se a simpliﬁcação dos procedimentos
referentes à apresentação da Garan a da Proposta. O procedimento atualmente previsto indica que a Garan a da Proposta será incluída no Envelope 2. Após
sua abertura, seria aberto prazo recursal contra esta documentação e, após isso, seria aberto o Envelope 3, contendo a documentação de Habilitação. Sugerese pequena alteração, de maneira que a documentação referente à Garan a de Proposta fosse inserida no volume de Proposta Econômica. Dessa maneira, as
licitantes apresentariam apenas 2 volumes (Volume 1 - “Garan a da Proposta e Proposta Econômica” e Volume 2 - “Documentos de Habilitação”). Este
aspecto não traria riscos para o órgão licitante, não diminuiria as obrigações das empresas licitantes e conferiria maior celeridade ao procedimento licitatório.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A contribuição não traz melhorias para o procedimento licitatório.
3.28.16
Item 8.3, “iv”, do Edital
O item 8.3, “iv”, prevê o “processamento de eventual fase de disputa e eventual fase de lances, nos termos do ar go 12, inciso III, alínea “b”, do Decreto
Distrital nº 3.792/2006”. Contudo, não há detalhamento sobre a fase de lances em viva-voz ao longo do Edital. Nesse sen do, sugere-se a previsão do
respec vo regramento na versão ﬁnal do Edital, que deverá ocorrer na B3, nos seguintes termos:
“A DISPUTA referida no item 8.3, iv deverá ser feita através de um novo ENVELOPE, a ser entregue à COMISSÃO, na mesma sessão de julgamento de
PROPOSTAS, logo após a apresentação da classiﬁcação.
Para as LICITANTES que se qualiﬁcaram para a fase de DISPUTA, é obrigatório o oferecimento do novo ENVELOPE, no qual as LICITANTES poderão ra ﬁcar os
valores oferecidos na PROPOSTA COMERCIAL ou oferecer novo valor, necessariamente superior ao apresentado pela própria LICITANTE em sua PROPOSTA
COMERCIAL.
Caso não se a nja o número mínimo de 2 (duas) LICITANTES para a fase de DISPUTA com a u lização do critério previsto no item [*], será declarada como
LICITANTE melhor classiﬁcada a que ver apresentado, até então, a melhor PROPOSTA COMERCIAL, como indicado no item [*].
Processada eventual fase de DISPUTA, e caso haja LICITANTE(S) que tenha(m) apresentado PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS) com valor igual ou até 5% (cinco por
cento) inferior ao valor proposto pela LICITANTE melhor classiﬁcada na fase de DISPUTA, será processada uma fase de LANCES entre tais LICITANTES.
A fase de LANCES será processada de acordo com as regras previstas no MANUAL DE PROCEDIMENTOS, mediante oferta de novos valores, em viva-voz, para a
PROPOSTA COMERCIAL, necessariamente inferiores aos valores oferecidos no ENVELOPE apresentado na fase de DISPUTA, e desde que o lance ofertado
importe em alteração da classiﬁcação do LICITANTE.
Ocorrendo a fase de DISPUTA prevista neste item e/ou na fase de LANCES, a COMISSÃO reordenará a classiﬁcação das PROPOSTAS COMERCIAIS, declarandose como LICITANTE melhor classiﬁcada, aquela que apresentar o menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICAMENSAL FIXA da CONCESSÃO.
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Caso processada a fase de DISPUTA e/ou de LANCES, respec vamente, a LICITANTE que ver sua PROPOSTA COMERCIAL declarada a melhor classiﬁcada, nos
termos do item [*] deverá, se o caso, ra ﬁcar a sua PROPOSTA COMERCIAL, mediante reapresentação da carta de ins tuição ﬁnanceira ou de assessoria
ﬁnanceira de que trata o item [*], conforme modelo constante no ANEXO [*], que poderá ser assinada pelo representante credenciado.
Apenas não haverá necessidade da ra ﬁcação apontada, as situações em que a PROPOSTA COMERCIAL esteja dentro de limite máximo, caso este seja
indicado na carta de ins tuição ﬁnanceira ou de assessoria ﬁnanceira de que trata o item [*].
A ra ﬁcação da carta de ins tuição ﬁnanceira ou de assessoria ﬁnanceira deverá ser apresentada, pela LICITANTE que ver sua PROPOSTA COMERCIAL
declarada a melhor classiﬁcada, até às 18h do dia ú l subsequente ao término da fase de DISPUTA e/ou de LANCES.
A não apresentação, no prazo indicado no item acima, da ra ﬁcação da carta de ins tuição ﬁnanceira ou de assessoria ﬁnanceira de que trata o item [*], pela
LICITANTE que ver sua PROPOSTA COMERCIAL declarada a melhor classiﬁcada no ordenamento previsto no item [*], implicará sua desclassiﬁcação por
descumprimento do EDITAL, observada a faculdade da COMISSÃO prevista no item [*], bem como ensejará a execução, pelo PODER CONCEDENTE, da
GARANTIA DE PROPOSTA apresentada por tal LICITANTE.
Na hipótese de desclassiﬁcação mencionada no item [*], a COMISSÃO reordenará as PROPOSTAS COMERCIAIS, conforme item [*], aplicando o rito descrito
neste item [*] para a LICITANTE que ver sua PROPOSTA COMERCIAL declarada a melhor classiﬁcada após a referida reordenação.
Havendo empate entre 2 (duas) ou mais PROPOSTAS.COMERCIAIS, anteriormente à fase de LANCES, será dada preferência à proposta apresentada por
empresa brasileira, nos termos do ar go 15, §4º, da Lei Federal n.º 8.987/1995. Persis ndo o empate, a seleção far-se-á por sorteio, nos termos da legislação
em vigor, a ser realizado em sessão pública. ”
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência ao detalhamento dos termos nos quais poderia ser conduzida
a Concorrência, a solicitação será atendida a par r da modiﬁcação da redação dos relevantes disposi vos editalícios.
3.28.17
Item 8.9 do Edital
Entendemos que onde se lê “ordem decrescente”, deve-se ler: “ordem crescente”.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O apontamento está correto. Considerando que, nos termos do Subitem 14.2 do Edital, o critério de julgamento das Propostas seria o de
maior desconto linear nos valores-teto das Contraprestações, a Proposta Econômica de menor valor deveria vencer a Concorrência.
3.1.28.18
Item 9.3 do Edital
Esclarecer se os documentos do credenciamento devem ser apresentados fora de qualquer envelope ou dentro do Volume 1.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os documentos de credenciamento não estariam inseridos no Volume 1, já que poderiam ser modiﬁcados a qualquer tempo durante a
Concorrência. Assim, tais documentos seriam apresentados fora de qualquer Volume
3.28.19
Item 10.8.3, “i”, do Edital
Conﬁrmar que a referência cruzada faltante diz respeito ao item 10.8.2 do Edital.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Sim, a referência cruzada mencionada diz respeito ao Subitem imediatamente anterior – qual seja: o Subitem 10.8.2 do Edital.
3.28.20
Item 10.8.3, “iv”, do Edital
O item 10.8.3, “iv”, do Edital estabelece que será desclassiﬁcada a Proponente cujo Plano de Negócios considerar qualquer outra receita que não advenha
exclusivamente da Tarifa de Passageiros, do Subsídio, das Contraprestações e das Receitas Extraordinárias, nos termos do Anexo 1 – Minuta do Contrato.
Solicitamos a correção do texto, tendo em vista que a remuneração a ser auferida pela Concessionária correspondente à soma da Tarifa Técnica de
Remuneração, das Contraprestações e das Receitas Extraordinárias.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista as alterações editalícias propostas na resposta ao Quesito nº 3.1.28.10, a solicitação será atendida a par r da modiﬁcação da
redação do disposi vo editalício acima mencionado.
3.28.21
Item 11.3.1 do Edital
Conﬁrmar que a referência cruzada faltante diz respeito ao item 11.3 do Edital.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Sim, a referência cruzada mencionada diz respeito ao Subitem 11.3. do Edital
3.28.22
Item 11.3.2 do Edital
A referência a “Ins tuto Nacional de Geograﬁa Esta s ca” deve ser corrigida, para fazer constar “Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca”.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: A correção do erro material apontado será feita.
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3.28.23
Item 11.4.1 do Edital
Considerando que consórcio não tem personalidade jurídica, entendemos que a garan a de proposta não poderá ser apresentada em nome do consórcio,
mas, sim, em nome de uma ou mais consorciadas, devendo a garan a de proposta indicar a denominação do consórcio e relacionar todos os seus membros,
com as respec vas par cipações percentuais, independentemente de ser prestada por uma ou mais consorciadas.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O apontamento está correto. Dessa forma, a solicitação será atendida a par r da modiﬁcação da redação do disposi vo editalício acima
mencionado.
3.28.24
Itens 6.4.1 e 12.6.1.3 do Edital
De acordo com o art. 31, § 5º, da Lei nº 8.666/1993, a exigência de índices contábeis como comprovação de boa situação ﬁnanceira da empresa licitante deve
estar devidamente jus ﬁcada no processo administra vo da licitação, sendo vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta
avaliação de situação ﬁnanceira suﬁciente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Nesse mesmo sen do, o Tribunal de Contas da União
editou a Súmula 289, que dispõe que a exigência de índices contábeis de capacidade ﬁnanceira, a exemplo dos de liquidez, deve estar jus ﬁcada no processo
da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às caracterís cas do objeto licitado. No mais, é possível constatar que a exigência de índices
contábeis para ﬁns de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira já há muito vem perdendo espaço nas melhores prá cas de modelagem de concessões e PPPs –
veja-se, por exemplo, os editais de licitação dos projetos de concessão das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo; PPP da Linha 18 da rede metroviária de São
Paulo; PPP dos serviços de transporte urbano cole vo intermunicipal por meio de ônibus e VLT na Região Metropolitana da Baixada San sta; PPP do Sistema
Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas; PPP do VLT/Monotrilho de Salvador; concessão da Rodovia de Integração do Sul - RIS - BR-101/290/448/386/RS;
concessão de trecho da BR-101/SC.
Diante disso, entendemos que a exigência de índices contábeis para ﬁns de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira dos licitantes deve ser excluída, sendo
subs tuída por exigência de patrimônio líquido mínimo.
Além disso, sugerimos que, no caso de consórcio, a exigência de qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira rela va ao patrimônio líquido mínimo seja 30% superior
ao quanto exigido das Licitantes individuais, passível de comprovação pelo somatório do patrimônio líquido das consorciadas (i.e., cada consorciada deverá
comprovar patrimônio líquido mínimo equivalente ao produto da mul plicação de seu percentual de par cipação no consórcio pelo patrimônio líquido
mínimo total exigido pelo Edital).
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à promoção de compe vidade no âmbito da Concorrência e,
consequentemente, à melhor execução da Concessão, a solicitação será atendida a par r da modiﬁcação da redação dos disposi vos editalícios acima
mencionados, para que sa sfaçam as pretensões do quesito.
3.28.25
Item 12.7.1.1, “ii”, do Edital
Sugerimos que a documentação rela va à qualiﬁcação técnica exigida pelo item 12.7.1.1, “ii”, seja rela va à experiência na realização de operações de
ﬁnanciamento de projetos de infraestrutura (não necessariamente na modalidade project ﬁnance), tendo em vista que o obje vo da exigência é aferir se a
licitante tem capacidade de levantar recursos de terceiros para projetos de infraestrutura, independentemente da modalidade do ﬁnanciamento.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à promoção de compe vidade no âmbito da Concorrência e,
consequentemente, à melhor execução da Concessão, a sugestão será atendida a par r da modiﬁcação da redação do disposi vo editalício acima
mencionados, para que sa sfaçam as pretensões do quesito.
3.28.26
Itens 12.9.1.4 e 12.9.1.5 do 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; acordos entre os futuros acionistas da SPE).
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: a) descrição dos pos de ações; b)
iden ﬁcação dos acionistas e suas respec vas par cipações por po de ação; c) 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; d) cópia dos acordos de acionistas da
SPE, quando aplicável; e) iden ﬁcação dos principais administradores, incluindo seus respec vos currículos; f) compromisso com princípios de governança
corpora va na gestão da SPE, conforme regulamentação especíﬁca; g) iden ﬁcação das Partes Relacionadas.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Entende-se essa inserção não se faria essencial ao melhor desenvolvimento da Concessão.
3.28.27
Item 12.11.1 do Edital
Conﬁrmar que a referência cruzada faltante diz respeito ao item 12.5 do Edital.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Sim, a referência cruzada mencionada diz respeito ao Subitem 12.5 do Edital
3.28.28
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Itens 16.4.5 e 17.2 do Edital e Cláusula 11.11 do Contrato de Concessão
O item 16.4.5 do Edital estabelece como condição precedente à assinatura do Contrato a integralização do capital social da SPE, em valor correspondente, no
mínimo, a 1,5% dos inves mentos a serem realizados conforme o Plano de Negócios.
O item 17.2 do Edital, por sua vez, dispõe que o capital social mínimo da Concessionária deverá ser correspondente a 15% do valor dos Inves mentos
previstos na Proposta Econômica, respeitado, em qualquer caso, o valor mínimo de R$ 93.794.695,50.
Por ﬁm, a Cláusula 11.11 do Contrato de Concessão estabelece que, até a conclusão de todos os inves mentos, a Concessionária deverá comprovar que
possui capital social integralizado de, no mínimo, R$ 54.842.095,00.
Nesse sen do, solicita-se que as versões ﬁnais das minutas de Edital e Contrato sejam revistas nesse ponto, de modo a esclarecer o valor do capital social da
Concessionária a ser integralizado como condição precedente à assinatura do Contrato, bem como o valor do capital social mínimo da Concessionária,
sugerindo-se que o valor expresso na Cláusula 11.11 do Contrato de Concessão seja de R$ 93.794.695,50. Além disso, sugere-se a inclusão da Cláusula 11.12,
para prever que a redução de capital social pela Concessionária abaixo do valor mínimo es pulado na Cláusula 11.11 dependerá de prévia e expressa
anuência do Poder Concedente.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à regular execução da Concessão, a sugestão será aceita a
par r da modiﬁcação da redação dos disposi vos editalícios e contratuais acima mencionados.
3.28.29
Item 17.4, “ii”, do Edital e Cláusula 29.2 do Contrato de Concessão
Sugerimos que transferências de controle realizadas dentro do mesmo grupo econômico se sujeitem a posterior comunicação da operação ao Poder
Concedente, dentro de determinado período após a sua realização, tendo em vista que tais operações se qualiﬁcam como reorganizações societárias e não
implicam alteração no comando das decisões negociais da Concessionária, diferentemente de operações de transferência de controle, propriamente.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à eﬁciência na execução da Concessão, a sugestão será
atendida a par r da modiﬁcação da redação dos disposi vos editalício e contratual acima mencionados, para que sa sfaçam as pretensões do quesito.
3.28.30
Item 17.8 do Edital
Sugerimos a seguinte redação para o disposi vo em referência, para que haja consistência com o disposto no item 7.1 do Anexo 5 do Contrato e para que
haja clareza em relação ao valor a ser man do em depósito pelo Poder Concedente para garan a de suas obrigações:
“17.8. O Poder Concedente manterá em depósito, na forma determinada pelo Anexo 5 ao Contrato – Modelo do Contrato de Administração de Recursos, o
montante equivalente a 06 (seis) parcelas mensais no valor máximo da Remuneração, composta pela Tarifa Técnica e pela Contraprestação, para garan a de
suas obrigações.”
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à regular execução da Concessão, a sugestão será atendida a
par r da modiﬁcação do disposi vo editalício acima mencionado.
3.28.31
Itens 19.1.3, 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6 e 19.3 do Edital
Sugerimos a exclusão dos itens em referência da versão ﬁnal do Edital. Entendemos que a ênfase do objeto contratual deve recair sobre a prestação
adequada do serviço de transporte cole vo de passageiros da Rede Metroviária e sobre os níveis de serviço e parâmetros de desempenho contratualmente
exigidos (controle de resultados), em oposição a especiﬁcações excessivas sobre a forma de prestação de serviços (controle de meio), que re ram eﬁciência
do projeto ao diﬁcultar o aproveitamento da exper se privada na gestão do negócio.
Também sugerimos a exclusão do termo “provimento” dos disposi vos citados, visto que a futura Concessionária não será responsável pelo provimento de
novos a vos, mas sim pela melhoria e expansão dos a vos já existentes
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Entende-se que os disposi vos editalícios acima mencionados são relevantes à adequada compreensão das a vidades que integram a
prestação dos Serviços.
3.28.32
Itens 19.1.5, 19.1.6, 22.4.1, 22.4.2 e 22.5 do Edital e Cláusulas 4.1.5, 4.1.6, 4.2, 17.3.1 e 17.4 do Contrato de Concessão
Sugerimos que todas as previsões rela vas à ﬁgura da En dade Associa va sejam excluídas das versões ﬁnais de Edital e Contrato de Concessão. Isso porque
a ﬁgura em questão é u lizada no âmbito de contratos de transporte cole vo de passageiros por meio de ônibus, com o intuito de sindicalizar e compar lhar
custos de obrigações comuns aos operadores (por exemplo operação de terminais ou do centro de controle). Tal conceito não tem aplicação ao transporte
metroviário de passageiros, sendo, portanto, impera va a sua exclusão das minutas ora subme das à consulta pública.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, como posto na resposta ao Quesito nº 3.1.26.6, a En dade Associa va, deﬁnida pelo inciso X do
ar go 3º do anexo único ao Decreto Distrital nº 38.010/2017, representaria a maioria das delegatárias de serviços distritais de transporte público cole vo,
correspondentes exatamente às concessionárias e coopera vas permissionárias de todo o STPC, nos termos do inciso IX do mesmo ar go.
A Rede Metroviária está expressamente inserida tanto no STPC, quanto no SIT, consoante o Decreto nº 38.010/2017 e a Lei Distrital nº 4.011/2007. Por meio
da En dade Associa va, a Concessionária, caso decidisse integrá-la, desempenharia diversas a vidades per nentes à cons tuição, à operação e à
manutenção do SIT, compar lhando responsabilidades com as demais delegatárias do STPC, em atendimento ao referido decreto.
Caso não decidisse integrá-la, porém, a Concessionária não poderia simplesmente deixar de implementar, operar e manter o SIT no âmbito da Rede, na
medida em que se trata de essencial mecanismo de integração entre os modos de transporte componentes do STPC, de acordo com o ordenamento vigente.
Por este mo vo, tomou-se as providências narradas na resposta ao supramencionado Quesito nº 3.1.26.6.
Logo, não procede a aﬁrmação de que o conceito de En dade Associa va não tem aplicação ao modo metroviário de transporte público cole vo no Distrito
Federal, já que, por exemplo, o ar go 15, § 2º, do Decreto Distrital nº 38.010/2017 atribui a essa en dade deveres que se referem diretamente à Rede
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Metroviária. Sendo assim, não é possível deixar de mencionar a En dade Associa va na documentação componente do Projeto, uma vez que suas menções
decorrem da própria legislação e regulação aplicável à prestação dos Serviços.
3.28.33
Item 19.3.2 do Edital e Cláusulas 4.6.2, 4.6.3 e 4.6.4 do Contrato de Concessão
Entendemos que os ajustes nas caracterís cas de funcionamento e especiﬁcações operacionais da Rede Metroviária pelo Poder Concedente, assim como
outras modiﬁcações realizadas pelo Poder Concedente, deverão contar com a par cipação efe va da Concessionária no processo, de modo que possa
contribuir com subsídios técnico-operacionais a respeito das alterações, bem como deverão ser feitos sob condição, de forma que, se impactarem as receitas,
os custos e as despesas da Concessionária, apenas produzirão efeitos concomitantemente ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato em favor da
Concessionária.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, importa esclarecer que quaisquer mudanças unilateralmente impostas pelo Poder Concedente ao Contrato, levando à
alteração de suas condições econômico-ﬁnanceiras, dariam lugar ao direito da Concessionária à recomposição da equação contratada, conforme o próprio
regime geral dos contratos administra vos.
Para expressão contratual de tal direito, diante de alterações às caracterís cas de funcionamento e especiﬁcações operacionais da Rede que impactassem a
equação econômico-ﬁnanceira da Concessão, será incorporada a Subcláusula 25.2.17 ao Contrato, conforme a redação a seguir:
“25.2.17. Ajustes nas caracterís cas de funcionamento e especiﬁcações operacionais da Rede Metroviária, conforme a Subcláusula 4.6.”
Trata-se de proposição decorrente das previsões das Subcláusulas 27.1.1 e 27.1.2 do Contrato, que determinam que “Sempre que atendidas as condições do
Contrato e man da a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se man do seu equilíbrio econômico-ﬁnanceiro” e que “A Concessionária somente
poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômicoﬁnanceiro nas hipóteses previstas na Subcláusula 25.2, desde que o evento ocorrido efe vamente
altere as condições originalmente pactuadas”, respec vamente.
Isto posto, destaque-se que as Subcláusulas 4.6.2 e 4.6.3 exigiriam, inclusive, que o Poder Concedente jus ﬁcasse as referidas alterações, na medida em que
afetassem a equação econômico-ﬁnanceira contratada com a Concessionária. Trata-se de disposições que obje vam evitar o frequente desequilíbrio desta
equação, bem como a consequente necessidade de promoção de diversos processos de revisão contratual ao longo do Prazo da Concessão – em alinhamento
às respostas aos Quesitos nº 3.1.27.9, 3.1.28.3 e 3.1.28.31.
No que diz respeito ao dever de res tuição da equação econômico-ﬁnaceira contratada concomitantemente ao seu desequilíbrio provocado pelo Poder
Concedente, tem-se as disposições do ar go 9º, § 4º, da Lei Federal nº 8.987/1995, que o obrigam a promover tal res tuição tão logo tenha modiﬁcado a
referida equação. Destaque-se que a aplicação deste diploma legal à Concessão está expressamente prevista na Subcláusula 41.4.2.
Para expressão contratual da obrigação do Poder Concedente de revisar o Contrato de Concessão concomitantemente ao desequilíbrio de sua equação
econômico-ﬁnanceira, em qualquer caso, será alterada a redação dada à Subcláusula 27.1.3, para que ﬁque da seguinte forma:
“27.1.3. O Poder Concedente efetuará a recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato quando cabível, concomitantemente à materialização
do evento de desequilíbrio, nos termos da lei e observada a alocação de riscos constante da Cláusula 25.”
E, ainda, incorporando ao Contrato a Subcláusula 27.1.3.1, com a seguinte redação:
“27.1.3.1. No caso de desequilíbrio provocado por ajustes nas caracterís cas de funcionamento e especiﬁcações operacionais da Rede Metroviária, conforme
a Subcláusula 4.6, a implementação dos per nentes ajustes só será realizada pela Concessionária após a instauração do respec vo processo administra vo de
revisão contratual.”
Em relação à par cipação da Concessionária no processo decisório sobre ajustes técnico-operacionais à Rede Metroviária, aponta-se que a Subcláusula 4.6.1.
do Contrato prevê expressamente a possibilidade de apresentação, pela Concessionária, de proposições ao Poder Concedente quanto às caracterís cas de
funcionamento e especiﬁcações de operação da Rede, lastreadas em estudos técnicos.
3.28.34
Item 21.1 do Edital e Cláusula 6.1 do Contrato de Concessão
O item 21.1 estabelece que a Concessionária se obriga, durante o Prazo da Concessão, a executar e manter programas de responsabilidade social e de
responsabilidade ambiental envolvendo seus clientes, funcionários, fornecedores, população em geral e a sociedade. Não obstante, não há qualquer
especiﬁcação em relação aos programas de responsabilidade social e ambiental que a Concessionária deverá cumprir. Necessário, portanto, esclarecer os
programas que a Concessionária deverá efe vamente adotar, para que as licitantes tenham clareza sobre as obrigações que assumirão no âmbito da
Concessão e possam preciﬁcar as suas propostas econômicas de maneira isonômica e sem assimetrias informacionais. Visando tal obje vo sugere-se a
inclusão do seguinte disposi vo
(X) A CONCESSIONÁRIA deverá implantar sistema de gestão ambiental, em conformidade com a NBR ISO 14001:2015, com escopo que abranja todas suas
a vidades, contemplando os controles ambientais da operação da Rede.
O sistema de gestão ambiental de que trata a Cláusula (X) deverá ser cer ﬁcado por organismo cer ﬁcador, credenciado pelo INMETRO, para sistema de
gestão ambiental, em até 24 meses a par r da OPERAÇÃO COMERCIAL da Rede.
A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer o cer ﬁcado de conformidade com a ISO 14001 para o PODER CONCEDENTE e mantê-lo válido durante todo o período
de CONCESSÃO
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à garan a de execução da Concessão conforme padrões
sustentáveis, a sugestão será atendida a par r das respec vas alterações aos disposi vos editalício e contratual acima mencionados, para que ﬁquem com a
redação proposta no quesito.
3.28.35
Itens 22.7.1 (numeração correta seria 22.6.1) e 22.8.1 (numeração correta seria 22.7.1) do Edital e Cláusulas 17.5.1 e 17.6.1 do Contrato de Concessão
Os disposi vos em referência tratam da repar ção das receitas arrecadadas por meio da cobrança eletrônica de Tarifa de Passageiros e dos valores devidos a
tulo de Subsídio, relacionados a viagens em integração com o modo rodoviário do STPC. Diz-se que a repar ção das verbas será feita “na proporção
estabelecida pelo Poder Concedente”, sem detalhes adicionais. A proporção da repar ção de tais verbas é informação essencial para os interessados
avaliarem o Projeto e preciﬁcarem as suas propostas, em igualdade de condições e sem assimetrias informacionais. Nesse sen do, entende-se imprescindível
que a proporção da repar ção das verbas seja divulgada quando da publicação da versão ﬁnal do Edital. Sugere-se que em virtude da caracterís ca do
contrato (uma PPP) e dos volumes de inves mentos envolvidos, seja estabelecida a prioridade do pagamento da Tarifa Técnica à futura Concessionária do
Metrô-DF, em relação aos demais operadores do STPC.
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RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: A repar ção tarifária será deﬁnida quando da publicação do Edital de Licitação.
3.28.36
Itens 22.7; 22.8.2 (numeração correta seria 22.7.2); 22.8.3 (numeração correta seria 22.7.3) e 22.8.4 (numeração correta seria 22.7.4) do Edital e Cláusulas
17.6; 17.6.2; 17.6.3 e 17.6.4 do Contrato de Concessão
Os disposi vos em referência tratam da periodicidade da remissão de receitas e valores à Concessionária. Considerando que a periodicidade do pagamento
do subsídio impacta o planejamento econômico-ﬁnanceiro da Concessão, sugerimos que seja expresso nos disposi vos que a periodicidade de remissão de
receitas e valores à Concessionária prevista nos disposi vos em referência (os quais reﬂetem o teor da Portaria DFTrans nº 45/2019) prevalecerá em caso de
alteração de normas extracontratuais ou, em caso nega vo, poderão ensejar o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato de Concessão.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Já existe a previsão de reequilíbrio no caso de alteração da legislação vigente que afete o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato.
3.28.37
Item 22.4.1 do Edital
De acordo com o item 22.4.1 do Edital, “Para custeio do SBA, a Concessionária contribuirá na forma e nas condições adotadas para as demais delegatárias
dos serviços integrantes do STPC que compõem, ou não, a En dade Associa va, conforme o caso”. Sugere-se a inclusão do percentual de contribuição máximo
que será atribuído a Concessionária, para que se tenha clareza das obrigações a serem assumidas por esta. Sugere-se, adicionalmente, a inclusão de um
anexo contendo as diretrizes de integração, interface e convivência entre a Concessionária e o STPC.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A Gestão da arrecadação será realizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A. conjuntamente às empresas de seu conglomerado, ao qual a Lei
Distrital nº 6.334, de 19 de julho de 2019, e o Decreto Distrital nº 39.994, de 6 de agosto de 2019, atribuíram a competência para, por meio do Sistema de
Bilhetagem Automá ca, realizar e manter o cadastro de usuários do STPC; processar dados e informações de tais usuários; gerar, validar, distribuir e
comercializar os cartões e créditos de viagem no Sistema; bem como repassar os valores arrecadados a tulo de tarifa de transporte para cada delegatário
dos serviços integrantes do STPC, nos montantes que lhes são individualmente devidos.
Tendo em vista que a caracterização do sistema de bilhetagem automá ca é de responsabilidade do BRB, não faria sen do estabelecê-lo na minuta de
contrato. Desta forma, será deﬁnida a obrigatoriedade da CONCESSIONÁRIA observar as caracterís cas do sistema de bilhetagem estabelecidas pelo GDF,
órgãos ou en dades a quem tenha sido atribuída tal prerroga va.
Eventuais impactos no equíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato, desde que devidamente comprovados, ensejaria seu reequilíbrio.
3.28.38
Item 22.4.2, “i”, do Edital
O Anexo 13 mencionado no disposi vo em referência não foi disponibilizado. Nesse sen do, apresentamos em anexo sugestão para o Anexo 13.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que a caracterização do sistema de bilhetagem automá ca é de responsabilidade do BRB, não faria sen do estabelecê-lo na
minuta de contrato. Desta forma, será deﬁnida a obrigatoriedade da CONCESSIONÁRIA observar as caracterís cas do sistema de bilhetagem estabelecidas
pelo GDF, órgãos ou en dades a quem tenha sido atribuída tal prerroga va. Assim, o Anexo 13 será re rado da minuta de Edital de Licitação.
3.28.39
Item 22.4.2, “ii”, do Edital e Cláusula 4.1.5.2, “ii” do Contrato de Concessão
Favor esclarecer se a disponibilização de validadores de equipamentos de bilhetagem de autoatendimento (ATMs) inclui ATMs de recarga e venda de créditos
ou somente de consulta de saldo.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O quesito em referência trata, em verdade, de erro na redação do Subitem 22.4.2.(ii) do Edital e da Subcláusula 4.1.5.2.(ii) do Contrato, que
são idên cos. Onde se lê “A disponibilização de validadores de equipamentos de bilhetagem de autoatendimento (ATMs)”, deve-se ler “A disponibilização de
validadores e equipamentos de bilhetagem de autoatendimento (ATMs)”, nos termos do ar go 9º, § 2º, inciso XV, do Decreto Distrital nº 38.010/2017,
transcrito na nota de rodapé nº 14.
Quanto às funcionalidades dos ATMs u lizados no SIT, embora não-especiﬁcadas no Decreto Distrital nº 38.010/2017, cabe destacar que compreenderiam,
sim, a venda e recarga de créditos de viagem, tendo em conta seu próprio propósito. Em igual sen do, as Subcláusulas 17.3.2 e 17.4 do Contrato de
Concessão evidenciam que caberia à Concessionária comercializar os créditos de viagem no plano da Rede Metroviária, o que seria feito em espécie ou por
meio dos equipamentos do SIT.
3.28.40
Item 22.4.2, “ii”, do Edital e Cláusula 4.1.5.2, “iii”, do Contrato de Concessão
Considerando que não há embarque de usuários da Rede Metroviária nos Terminais de Integração, o item 22.4.2, “ii”, do Edital deve ser reformulado, de
modo a atribuir à Concessionária a obrigação de registro da validação dos créditos de viagem quando do embarque de cada usuário tão-somente nas
estações da Rede Metroviária.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os Terminais de Integração servem precisamente à integração sico-operacional dos diferentes modos de transporte que compõem o STPC.
Logo, há, sim, embarque de passageiros na Rede Metroviária por meio destes Terminais, contudo o registro da validação de créditos de viagem neles não é de
responsabilidade da Concessionária do Metrô-DF a menos que estabelecida pelo Poder Concedente ou por acordo ﬁrmado entre os membros da En dade
Associa va, exatamente como expresso nos itens citados do Edital e Contrato.
3.28.41
Item 22.7.1 e 22.7.2 do Edital
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Tendo em vista o silêncio do disposi vo em referência, sugerimos que a versão ﬁnal do Edital deﬁna a ordem de pagamento para repar ção das receitas
arrecadadas por meio da cobrança eletrônica de Tarifa de Passageiros para realização de viagens em integração com o modo rodoviário do STPC. Bem assim,
entende-se que em não havendo valor em conta suﬁciente para pagamento, a Concessionária deverá se valer do item 7 do Contrato de Nomeação de Banco
Gestor de Recursos e Administração de Contas, referente ao mecanismo de garan a das obrigações pecuniárias do Poder Concedente, para recebimento dos
valores que lhe são devidos.
Além disso, existe um erro material pois as numerações corretas destes itens seriam 22.6.1 e 22.6.2.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O erro material na numeração dos disposi vos editalícios acima mencionado será corrigido.
Com relação à liquidação e ao pagamento das faturas apresentadas pela Concessionária, o Item 22.7.2 do Edital estabelece o prazo que, caso não seja
cumprido, conﬁguraria Evento de Inadimplemento, provocando-se os efeitos previstos no Contrato.
3.28.42
Itens 1.1.1, “liv”; 10.3, “vi”; 10.8.3, “iv”; 22.3; 22.7; 22.8.1 a 22.8.4 e 22.9 do Edital e Cláusulas 1.1.1, “lxi”; 16.2.2; 17.2; 17.6; 17.7; 18; 20.1 e 30.4.1 do
Contrato de Concessão
Entendemos que o conceito de Subsídio deveria ser excluído das minutas de Edital e Contrato, de forma que a diferença integral entre o valor arrecadado pela
Concessionária com a Tarifa de Passageiros e o valor efe vamente devido à Concessionária (incluindo custeio das viagens gratuitas e dos bene cios tarifários
conferidos no âmbito do STPC) fosse pago a tulo de Subvenção. Ao se proceder à simpliﬁcação do mecanismo de remuneração da Concessionária, simpliﬁcase também a gestão contratual e confere-se maior segurança jurídica à modelagem contratual.
Além disso, existe um erro material pois as numerações corretas dos itens 22.8.1 a 22.8.4 seriam 22.7.1 a 22.7.4.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: O erro material na numeração dos disposi vos editalícios será corrigido.
Quanto ao Subsídio, destaca-se que seu pagamento individualizado é previsto pela legislação e regulação aplicáveis ao STPC, seguindo-se sistemá ca
especíﬁca. Por esta razão, seguiu-se, no Projeto, a mesma sistemá ca.
Sendo assim, entende-se que essa inserção não se faria essencial ao melhor desenvolvimento da Concessão.
3.28.43
Item 22.10 do Edital
O “Anexo 3 – Memória de Cálculo da Proposta Econômica e Diretrizes Mínimas de Inves mento” mencionado no disposi vo em referência não foi
disponibilizado.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O Anexo 3 ao Edital será disponibilizado por ocasião da abertura do procedimento licitatório.
3.28.44
Item 23.4 do Edital e Cláusula 14.8.3
Sugerimos a exclusão do item 23.4 do Edital, para que se conﬁra ﬂexibilidade à gestão contratual. Tendo em vista a possibilidade de alteração das
circunstâncias negociais ao longo do contrato, cujo prazo é de 30 anos, é interessante que as Partes gozem de ﬂexibilidade para adaptarem e ajustarem os
termos do contrato, tanto quanto possível, a novas realidades, observados os procedimentos legais e contratuais aplicáveis. Nesse sen do, a vedação
veiculada pelo item 23.4 pode se tornar prejudicial às Partes, impedindo-as de adotar alterna va potencialmente vantajosa no futuro.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Não é necessário citar a vedação explicitada nos itens em questão, uma vez que a des nação da verba de ﬁscalização já está explicita nas
minutas de edital de licitação e de contato de concessão (cobertura das despesas incorridas para veriﬁcação da execução da Concessão).
3.28.45
Anexo 7, “v” (referência correta seria “i”) do Edital
Entendemos que o modelo de carta de ins tuição ﬁnanceira não deve exigir declaração do banco de que assessorará a futura Concessionária, bastando a
declaração de que assessorou a proponente na montagem ﬁnanceira do empreendimento. A exigência em questão cria uma amarra desnecessária, tolhendo
a liberdade gerencial da Concessionária de contratar o assessor ﬁnanceiro que melhor lhe convier.
Nesse sen do, recomendamos a exclusão do trecho “e assessorará futura Concessionária, caso a [PROPONENTE] venha a ser declarado vencedor na presente
licitação, na consecução do objeto da referida licitação” do disposi vo em referência.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à melhor execução da Concessão, a sugestão será atendida a
par r da exclusão do trecho do disposi vo indicado pelo quesito.
3.28.46
Anexo 11, item 5.1, “a”, do Edital
A expressão “quadro de indicadores de desempenho”, grafada em maiúsculas, não é deﬁnida pelo Edital. Necessário grafar em minúsculas.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O erro material apontado na contribuição será corrigido.
3.28.47
Anexo 11, item 5.2, “a”, “iv”, do Edital
Tendo em vista que “combus vel” não é um insumo rela vo ao Metrô, sugere-se a exclusão da referência no item destacado, que passará a ter a seguinte
redação:
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“iv) Discriminar despesas de materiais, serviços contratados com terceiros, energia elétrica de tração, despesas com arrecadação e demais componentes do
custo dos serviços prestados.”
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O apontamento feito no quesito em referência está correto, a sugestão será atendida a par r da modiﬁcação da redação do disposi vo
editalício acima mencionado.
3.28.48
Anexo 11, item 5.2, “d” e “e”, do Edital
Os disposi vos em referência aparentam estar duplicados. Sugerimos a revisão.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O erro material apontado na contribuição será corrigido.
3.28.49
Anexo 11, item 5.4 do Edital
Entendemos que o plano de garan as e seguros contratuais a ser detalhado abrange apenas a fase de Operação Comercial, conforme deﬁnida no Edital.
Nesse sen do, sugerimos o ajuste da redação do disposi vo em referência, conforme segue:
“Detalhar as garan as e seguros contratados, para atender as exigências contratuais, durante a fase de Operação Comercial, com a indicação das condições,
caracterís cas de cada produto e custos. ”
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O apontamento feito no quesito em referência está correto, de modo que a sugestão será atendida a par r da modiﬁcação da redação dos
per nentes disposi vos editalícios e contratuais.
3.28.50
Anexo 11, item 5.5 do Edital
Entendemos que as despesas do Período de Transição se enquadram como despesas pré-operacionais. Caso seja esse o entendimento, sugerimos que o item
5.5 faça referência expressa à inclusão das despesas do Período de Transição como despesas pré-operacionais. Caso não seja esse o entendimento, necessário
esclarecer.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: As despesas, bem como as receitas ao longo do período de transição serão de responsabilidade do Metrô/DF, à exceção daquelas feitas pela
CONCESSIONÁRIA para absorver a operação do sistema metroviário do Distrito Federal.
3.28.51
Cláusula 1.1.1, “xxxiii”, do Contrato de Concessão
Entendemos que a Garan a do Poder Concedente deve poder ser u lizada não apenas para assegurar o pontual adimplemento da Remuneração, mas para as
obrigações pecuniárias em geral assumidas pelo Poder Concedente no âmbito do Contrato de Concessão. Inclusive, é o que se depreende da cláusula 4.4 da
minuta de Contrato de Nomeação de Banco Gestor de Recursos e Administração de Contas. Nesse sen do, sugerimos a seguinte redação para a deﬁnição de
Garan a do Poder Concedente:
(xxxiii) Garan a do Poder Concedente: signiﬁca a garan a cons tuída pelo Poder Concedente em favor da Concessionária, como forma de assegurar o
pontual adimplemento do pagamento da Remuneração e das demais obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder Concedente no âmbito deste Contrato,
por meio de mecanismo de vinculação de ﬂuxos ﬁnanceiros previsto na Cláusula 22 e detalhado no Contrato de Administração de Recursos.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à melhor execução da Concessão, a sugestão será atendida a
par r da modiﬁcação do disposi vo contratual acima mencionado.
3.28.52
Cláusula 1.1.1, “xxxix”, e 4.5 do Contrato de Concessão
Sugerimos a exclusão da Cláusula 1.1.1, “xxxix” do Contrato de Concessão e a exclusão à menção às Ordens de Serviços Operacionais ou OSO ao longo do
Contrato, uma vez que não se aplicam a um contexto de operação metroviária, mo vo pelo qual a deﬁnição deve ser excluída do Contrato.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: A redação apresentada na minuta de contrato será revista.
3.28.53
Cláusula 1.3.1, “xi” do Contrato de Concessão
Entendemos que, uma vez que a Tarifa de Passageiros se trata de tema sujeito à discricionariedade do Poder Concedente e que não impacta diretamente a
remuneração da Concessionária, sugerimos que a redação seja alterada para:
Anexo 10: Descrição da Fórmula de Cálculo, Reajuste e Revisão da Tarifa Técnica de Remuneração.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, cabe destacar que o valor atribuído à Tarifa de Passageiros impactaria diretamente a Remuneração, na medida em que tal
tarifa comporia o valor pago à Concessionária a tulo de contraprestação pelos Serviços executados. Assim, a depender do valor atribuído à Tarifa de
Passageiros, o valor devido a tulo de Subvenção, por exemplo, seria maior, ou menor.
Em segundo lugar, a disciplina aplicável ao cálculo, ao reajuste e à revisão da Tarifa Técnica de Remuneração, incluídas as per nentes fórmulas, já está descrita
na Subcláusula 20.3 do Contrato de Concessão (“Reajuste e Revisão Ordinária da Remuneração”).
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3.28.54
Item 10.3, “iii”, do Edital e Cláusula 3.1 do Contrato de Concessão
O item 10.3, “iii”, do Edital estabelece que o prazo da Concessão é de 30 (trinta) anos, “prorrogável por igual período”. Já no Contrato, não é prevista a
possibilidade de prorrogação contratual. Por se tratar de contrato de PPP, o prazo do contrato poderá ser de até 35 anos, conforme art. 5º, I, da Lei nº
11.079/2004 e art. 5º, I, da Lei Distrital nº 3.792/2006. Recomendamos a inclusão da possibilidade de prorrogação contratual, até o limite previsto na
legislação vigente, para que, caso necessário, a prorrogação do prazo contratual para ﬁns de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro possa ocorrer.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: A sugestão será atendida a par r da modiﬁcação dos disposi vos editalício e contratual acima mencionados.
3.28.55
Cláusulas 3.2 e 3.3, “ii”, do Contrato de Concessão e Cláusula 7.1 da minuta de Contrato de Nomeação de Banco Gestor de Recursos e Administração de
Contas
De acordo com a cláusula 3.2, a Data de Assunção corresponde àquela na qual será atribuída à Concessionária a posse da Rede Metroviária, inaugurando-se o
Prazo da Concessão e o Período de Transição, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do Contrato. Já a cláusula
3.3 dispõe que, para atribuição da posse da Rede Metroviária à Concessionária, deverão ser previamente comprovados, no prazo máximo de 60 dias, (i) a
publicação do extrato do Contrato no DODF, (ii) o aporte da Garan a do Poder Concedente, na forma da Cláusula 22, e (iii) a contratação dos seguros
necessários à inauguração do Período de Transição.
Considerando que:
(i) o aporte da Garan a do Poder Concedente é condição essencial para a segurança jurídica do mecanismo de remuneração da Concessionária;
(ii) de acordo com a cláusula 3.2.1, caso, por fato imputável ao Poder Concedente, à Metrô-DF ou à Administração Pública, não seja atribuída à
Concessionária, no prazo de 60 dias, a posse das instalações da Rede Metroviária, impedindo a inauguração do Prazo da Concessão e do Período de Transição,
caberá ao Poder Concedente suportar todos os ônus provocados por consequência, inclusive aqueles decorrentes de eventual atraso no cumprimento dos
demais prazos previstos no Contrato;
(iii) a cláusula 7.1 da minuta de Contrato de Nomeação de Banco Gestor de Recursos e Administração de Contas estabelece que o Poder Concedente terá o
prazo de 6 meses para providenciar a transferência do saldo mínimo à Conta Garan a, equivalente a 6 parcelas mensais no valor máximo da Remuneração;
Entendemos que o Prazo da Concessão somente terá sua contagem iniciada com a Data de Assunção, cuja deﬁnição deve ser alterada para coincidir com o
início da Operação pela Concessionária (conforme contribuição nº [*]), portanto, após o término do Período de Transição. antes de realizada
Sendo assim, a transferência integral do saldo mínimo à Conta Garan a e as demais obrigações mencionadas nos itens (i), (ii) e (iii) desta contribuição devem
ser consideradas como condições precedentes ao início da Operação e, portanto, anteriores à Data de Assunção.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: A Subcláusula 7.1 do Contrato de Administração de Recursos será alterada para se adequar às previsões do Contrato de Concessão.
3.28.56
Cláusulas 3.2, 3.3, 3.4 e Anexo 3 do Contrato de Concessão
De acordo com os disposi vos em referência, o Poder Concedente transferirá a posse da Rede Metroviária à Concessionária quando da emissão da ordem de
serviço, inaugurando-se o prazo da Concessão e o período de transição. Ocorre que, durante o período de transição, o Metrô-DF permanecerá diretamente
responsável por executar a totalidade das a vidades inerentes à operação da Rede Metroviária (Cláusula 3.7). Nesse sen do, e sem prejuízo ao livre acesso
da Concessionária às instalações e aos bens da Concessão durante o período de transição, sob a devida supervisão do Metrô-DF, entendemos que a versão
ﬁnal do Contrato deverá prever a transferência da posse da Rede Metroviária à Concessionária ao ﬁnal do período de transição, como condição ao início da
operação comercial. Nesse mesmo sen do, a contagem do prazo da Concessão deverá ser inaugurada com o início da operação comercial, hipótese em que a
Concessionária efe vamente assumirá a Rede Metroviária e a prestação dos serviços que lhe forem delegados.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Durante o Período de Transição, a Concessionária assumiria progressivamente a prestação do Serviços. Trata-se de etapa de operação assis da
da Rede Metroviária, além do desenvolvimento do Anexo 9 ao Contrato e de outras a vidades relevantes à Concessão.
Assim, entende-se que o Prazo da Concessão deverá ser iniciado na Data de Assunção, mantendo-se as disposições da documentação do Projeto sobre o
Período de Transição.
3.28.57
Cláusula 3.7 e Anexo 3 do Contrato de Concessão
Para ﬁns de clareza e segurança jurídica em relação às obrigações do Metrô-DF durante o período de transição, sugerimos que a Cláusula 3.7 passe a prever
expressamente que a responsabilidade pela manutenção da Rede Metroviária durante o período de transição será assumida pelo Metrô-DF, conforme a
seguinte redação:
“Até a conclusão do Período de Transição, a Metrô-DF permanecerá diretamente responsável por executar a totalidade das a vidades inerentes à operação e
manutenção da Rede Metroviária, destacando-se a prestação do Serviço Básico, razão pela qual seguirá, ao longo desse período, auferindo todas as receitas e
suportando todos os custos operacionais da Rede, inclusive aqueles de natureza trabalhista. ”
Vale ressaltar que a assunção de obrigações de operação e manutenção pela Concessionária deve ocorrer tão-somente quando do início da operação
comercial, quando a Concessionária passará a auferir todas as receitas e suportar todos os custos inerentes à operação da Rede Metroviária. Por essa razão, é
imperioso que o Contrato deixe clara a assunção de obrigações de operação e manutenção da Rede Metroviária pelo Metrô-DF durante o período de
transição.
RESPOSTA: Contribuição parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Visando tornar as atribuições da Metrô/DF mais claras, a cláusula 3.7 será alterada, incluindo explicitamente a obrigação daquela Companhia
de executar a totalidade das a vidades inerentes à operação, à conservação e à manutenção da Rede Metroviária durante o período de transição
3.28.58
Cláusulas 3.8, “ii”, 8.1, 40.1 e Anexo 3 do Contrato de Concessão
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Entendemos que a Concessionária poderá contar com a ﬁgura do Auditor Independente para atuar como agente técnico para apoio à avaliação dos bens
integrantes da Concessão pela Concessionária, incluindo as a vidades de perícia de engenharia para avaliar as condições de recebimento da infraestrutura,
bens e equipamentos relacionados à Concessão, além da iden ﬁcação de eventuais vícios, defeitos, passivos, inclusive os ambientais, e quaisquer outras nãoconformidades dos equipamentos, dos sistemas, das instalações e/ou de quaisquer outros bens relacionados à Concessão, até o recebimento, pela
Concessionária, de toda a infraestrutura existente. Ademais, entendemos que a Concessionária deverá formalizar a contratação do Auditor Independente
antes do Período de Transição, para que o auditor possa acompanhar e subsidiar as a vidades técnicas a serem conduzidas durante este período, incluídas as
a vidades de transição e recebimento de bens pela Concessionária.
Para tal sugerimos a contribuição em anexo com os detalhes para a atuação e contratação do Auditor Independente
Por ﬁm além de auxiliar no recebimento dos bens no início da Concessão, sugerimos que o auditor independente auxilie também a devolução dos bens no
ﬁnal da Concessão, conforme os termos abaixo.
(X) No prazo de 36 (trinta e seis) meses antes do término da CONCESSÃO, ou imediatamente no caso de ex nção antecipada do CONTRATO, para assegurar a
con nuidade do SERVIÇO CONCEDIDO, será cons tuída COMISSÃO DE DESMOBILIZAÇÃO composta pelo PODER CONCEDENTE, pela CONCESSIONÁRIA, por um
auditor independente e pelo futuro operador dos serviços objeto deste CONTRATO, caso já exista ou não venha a ser o próprio PODER CONCEDENTE, para
estabelecer PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, a ﬁm de deﬁnir regras e procedimentos para a assunção da operação do SERVIÇO CONCEDIDO e
dos BENS REVERSÍVEIS pelo PODER CONCEDENTE, ou por futura concessionária.
Para a escolha do Auditor Independente, a CONCESSIONÁRIA deverá indicar a seu critério, 3 (três) propostas com nome de empresas, no prazo ﬁxado no
PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL, para prévia homologação do PODER CONCEDENTE, obedecidos os requisitos que seguem nesta Cláusula (X),
para aprovação da lista.
As empresas de auditoria indicadas pela CONCESSIONÁRIA devem ser de renome no mercado pela idoneidade, imparcialidade, é ca e competência técnica.
O Auditor Independente deverá ser subs tuído se, no curso do contrato, deixar de atender aos requisitos aqui estabelecidos.
A remuneração do Auditor Independente será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
O PROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO OPERACIONAL deverá detalhar, no mínimo:
(i) a forma adotada pela CONCESSIONÁRIA para a prestação do SERVIÇO CONCEDIDO;
(ii) o estado de conservação e manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, com laudos e relatórios técnicos, emi dos por proﬁssional habilitado;
(iii) a forma de reversão dos BENS REVERSÍVEIS;
(iv) estado de depreciação dos BENS REVERSÍVEIS;
(v) forma de subs tuição dos funcionários da CONCESSIONÁRIA pelos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou da concessionária que a suceda; e
(vi) período e forma de capacitação dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou da concessionária sucessora.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: A atuação do Auditor Independente, conforme proposta no quesito em referência, implicaria a sobreposição de suas responsabilidades às
competências atribuídas à Autoridade Fiscalizadora no Projeto. Nesse sen do, as Subcláusulas 14.2 e 14.6 do Contrato de Concessão imputariam à
Autoridade Fiscalizadora o dever de supervisão, inspeção e auditoria do Contrato, bem como de realização de ação ﬁscalizatória especíﬁca até 1 (um) ano
antes do ﬁm do Prazo da Concessão, para avaliar a condição dos Bens Reversíveis – o que, de acordo com o quesito, caberia ao Auditor Independente.
Diante do exposto, a redação será adequada no sen do do incluir entre as atribuições do Auditor Independente, descritas na cláusula 40.1 da minuta de
Contrato, também o apoio nas a vidades de perícia de engenharia para avaliar as condições de desmobilização operacional ao ﬁnal do período da Concessão,
resguardando à Autoridade Fiscalizadora as atribuições que lhe são inerentes.
3.28.59
Cláusula 3.9 do Contrato de Concessão
Não há clareza sobre como serão deﬁnidas as eventuais receitas e despesas “indevidamente atribuídas” à Concessionária ou à Metrô-DF durante o Período de
Transição. Entendemos que eventuais pleitos de Parte à Parte deverão apresentar elementos que comprovem as alegações, podendo as Partes se valer da
opinião de terceiros técnicos e imparciais para fundamentarem os seus pleitos de acerto de contas, bem como submeter eventuais controvérsias ao
mecanismo contratual de solução de disputas.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à execução da Concessão com transparência e eﬁciência, a
redação do disposi vo contratual mencionado será ajustada.
3.28.60
Cláusula 3.11.1 e 3.11.2 do Contrato de Concessão
Entendemos que a sub-rogação da Concessionária no âmbito dos contratos celebrados pelo Metrô-DF para u lização de espaços sicos, bem como nos
contratos de prestação de serviços, deve ser uma faculdade da Concessionária. O aproveitamento dos espaços da Rede Metroviária é parte essencial do
planejamento e da gestão do negócio pela Concessionária, devendo ser assegurada a esta úl ma a liberdade de decidir acerca da sub-rogação nos contratos
de uso de espaços, de modo a garan r o melhor aproveitamento da exper se negocial privada na gestão do a vo. Bem assim o aproveitamento de contratos
de prestação de serviços existente pode ser solução de maior eﬁciência à gestão da Rede Metroviária, devendo ser oportunizada à Concessionária a análise
dos contratos vigentes e da possibilidade e adequação de se sub-rogar em tais instrumentos. Sugerimos, portanto, que as cláusulas em referência sejam
reformuladas, de modo a prever abertura de prazo (eventualmente no âmbito das condições precedentes à eﬁcácia do contrato) para que a Concessionária se
manifeste sobre quais contratos, independentemente do objeto, pretende manter e quais deverão ser rescindidos pelo Metrô/GDF antes da assunção dos
serviços concedidos.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à melhor execução da Concessão, a sugestão será atendida a
par r da modiﬁcação da redação dos disposi vos contratuais acima mencionados.
3.28.61
Cláusulas 3.11.3.1, “ii” e 28.5.1. do Contrato de Concessão e Item 4 do Anexo 3 do Contrato de Concessão
Entendemos que a absorção de pessoal integrante do quadro de empregados do Metrô-DF pela Concessionária será uma faculdade e não uma obrigação. A
gestão de mão-de-obra é parte essencial do planejamento e da gestão do negócio pela Concessionária, devendo-se garan r a esta úl ma a liberdade de
organizar a força de trabalho da Rede Metroviária da maneira que lhe for mais adequada, conforme a sua exper se gerencial. Sugerimos, portanto, que os
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disposi vos em referência sejam reformulados, de modo a prever expressamente que a absorção de pessoal integrante do quadro de empregados do MetrôDF será uma faculdade da Concessionária.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: O Contrato de Concessão não obrigaria a Concessionária a absorver nenhum funcionário da Metrô-DF, cabendo-lhe decidir livremente sobre
sua absorção, nos termos do Item 4 do Anexo 3 ao Contrato (“Plano de Transição de Recursos Humanos”) – notadamente, de seu Subitem 4.1.(i).
Entretanto, para que não restem dúvidas, a sugestão será atendida mediante a complementação do referido Item 4 do Anexo 3 ao Contrato.
3.28.62
Cláusula 3.11.3.1, “iii”, do Contrato de Concessão
Faz-se necessário esclarecer qual será o papel do Metrô-DF no treinamento do pessoal próprio da Concessionária para atuação no âmbito da Rede, incluindo
a necessidade da disponibilização de a vos e instalações do Metrô-DF fundamentais para treinamento do pessoal da Concessionaria, conforme Anexo [*].
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A disciplina aplicável ao treinamento de pessoal para atuação na Rede Metroviária, bem como à disponibilização de Bens da Concessão
integrantes da Rede anteriormente à celebração do Contrato, consta de seu Anexo 3 (“Diretrizes para Elaboração do Plano de Transição”). Tais procedimentos
seriam conduzidos pela Equipe de Gestão da Transição, conforme o Plano de Transição, nos termos dos Subitens 3.6.2.(i), (iii), (iv) e (v) do referido Anexo 3.
Sendo assim, a atuação especíﬁca da Metrô-DF se restringiria, a priori, ao Comitê de Transição, responsável pela coordenação das a vidades desenvolvidas
durante o Período de Transição, de acordo com as observações reportadas pela Equipe de Gestão da Transição. As incumbências especíﬁcas do Comitê de
Gestão, para ﬁns de esclarecimento, estão previstas no Subitem 3.7 do Anexo 3 (“Comitê de Transição”).
3.28.63
Cláusulas 3.11.3.1, “v”, e 3.13.1, “ii”, do Contrato de Concessão
De acordo com a Cláusula 3.11.3.1, “v”, o Plano de Transição deve dispor sobre “os bens de tularidade da Metrô-DF que se encontram afetos à Rede e que
seria do interesse da Concessionária ter a si atribuídos para prestação dos Serviços”. Não obstante, a Cláusula 3.13.1, “ii”, estabelece que “a totalidade dos
Bens da Concessão deverá ser reme da à Concessionária, observado o disposto na Subcláusula 3.11.3 (v) e no Plano de Transição, conforme o Anexo 3. ”
Entendemos que a Cláusula 3.13.1, “ii”, deve ser reformulada, uma vez que não há sen do em exigir da Concessionária a indicação dos bens nos quais teria
interesse para prestação dos Serviços, se, ao ﬁm e ao cabo, deverá receber a totalidade dos bens a serem transferidos. A nosso ver, os bens que es verem
degradados, ou fora das especiﬁcações técnicas, ou forem inservíveis à Concessionária, não deverão ser a ela transferidos, sendo que essa avaliação deverá
ser conduzida pelo Auditor Independente, devendo a Concessionária assumir tão-somente os bens que es verem de acordo com as condições indicadas no
edital. Nesses termos, sugerimos a seguinte redação para a Cláusula 3.13.1, “ii”:
“(ii) os bens indicados no Plano de Transição como de interesse da Concessionária, nos termos da Cláusula 3.11.3, “v”, serão reme dos, em sua totalidade, à
Concessionária.”
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, destaque-se que a Subcláusula 3.13.1.(ii) do Contrato faz referência expressa à Subcláusula anterior, de número 3.11.3.1.
(v), justamente para evitar a confusão suscitada no quesito em referência.
Em segundo lugar, conforme prevê a Subcláusula 5.1.1 do Contrato, os Bens da Concessão corresponderiam a “(i) todos os bens móveis e imóveis que sejam
considerados necessários à con nuidade da prestação dos Serviços, conforme deﬁnidos pelo Poder Concedente; (ii) todos os bens móveis e imóveis afetos à
Rede Metroviária que tenham sido transferidos à Concessionária conforme o Plano de Transição; e (iii) todos os bens móveis e imóveis afetos à Rede
Metroviária que tenham sido construídos, adquiridos, arrendados ou locados pela Concessionária durante o Prazo da Concessão” (grifamos). Assim, é a
totalidade destes bens que, nos termos da Subcláusula 3.13.1.(ii), seria reme da à Concessionária.
Logo, não há incoerência entre as previsões do Contrato mencionadas neste quesito, sendo desnecessário modiﬁcá-las.
3.1.28.64
Cláusula 3.11.5.1 do Contrato de Concessão
Entendemos que o Contrato de Concessão deve prever a consequência para o caso de descumprimento de prazos contratuais pelo Poder Concedente.
Sugerimos que, caso o Poder Concedente não se manifeste no prazo de 20 dias que lhe é concedido, o Plano de Transição deverá ser considerado aprovado.
Em todos os casos, o descumprimento de prazos pelo Poder Concedente não poderá resultar em qualquer prejuízo à Concessionária, devendo a esta úl ma
ser assegurada a adequação automá ca de cronogramas e prazos quando comprome dos por atrasos causados pelo Poder Concedente, incluindo as
compensações ﬁnanceiras a tulo de ressarcimento, caso impliquem em custos adicionais à Concessionária.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Com relação aos prejuízos econômico-ﬁnanceiros provocados pelo descumprimento de prazos contratuais pelo Poder Concedente, em geral,
cabe salientar que a Subcláusula 25.2.7 do Contrato já prevê que os per nentes riscos seriam imputáveis ao próprio Poder Concedente, de modo que não
caberia à Concessionária suportá-los.
Logo, entende-se que as pretensões do quesito em referência já foram, neste ponto, contempladas pela documentação do Projeto, sendo desnecessário
modiﬁcá-la. Contudo, a sugestão será atendida mediante a complementação das previsões contratuais sobre o assunto, sendo que, em relação à execução do
Plano de Transição, especiﬁcamente, propõe-se a ins tuição no Contrato, também, da Subcláusula 3.11.5.6, a seguir:
“3.11.5.6. Caso, por fato imputável ao Poder Concedente ou à Administração Pública, haja qualquer descumprimento aos cronogramas estabelecidos no Plano
de Transição, caberá ao Poder Concedente suportar todos os ônus provocados por consequência, inclusive aqueles decorrentes de eventual atraso no
cumprimento dos demais prazos previstos neste Contrato, em atendimento à Subcláusula 25.2.7.”
3.28.65
Cláusula 3.12 do Contrato de Concessão
Entendemos que, até a conclusão do período de Operação Assis da, não serão aplicáveis à Concessionária quaisquer penalidades ou aba mentos de
contraprestações futuras em função de discussões sobre prestação adequada de serviços de transportes, uma vez que a Fase I-B está compreendida no
Período de Transição, durante o qual a Concessionária será assis da pelos funcionários do Metrô-DF em suas a vidades.
RESPOSTA: Contribuição aceita
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JUSTIFICATIVA: Entende-se que as pretensões do quesito em referência já foram contempladas neste documento, uma vez que a Subcláusula 3.7 do Contrato,
atribuiria à Metrô-DF a responsabilidade integral pela Rede Metroviária durante todo o Período de Transição. Consequentemente, não haveria que se falar
em penalização da Concessionária por falhas na prestação dos Serviços, embora, por força da legislação vigente, es vesse eximida de eventual
responsabilização civil extracontratual pelas a vidades desenvolvidas.
De todo modo, a sugestão proposta será atendida mediante complementação da documentação do Projeto para que ﬁque expressa a vedação à aplicação de
penalidades à Concessionária por falhas operacionais da Rede Metroviária antes do início de sua Operação Comercial, propondo-se, nesse trilhar, a inserção
da Subcláusula 3.7.2 no Contrato, com a seguinte redação:
“3.7.2. Durante o Período de Transição, não poderão ser aplicadas à Concessionária penalidades por falhas operacionais da Rede Metroviária, na medida em
que a responsabilidade pela operação, conservação e manutenção da Rede permanecerá a cargo da Metrô-DF até o início da Operação Comercial.”
Por ﬁm, cumpre destacar que, conforme a Subcláusula 23.4 do Contrato, a Concessionária con nuaria ser penalizada pelo atraso no início da Operação
Comercial da Rede Metroviária, caso decorresse de fato que lhe fosse imputável.
3.28.66
Cláusula 3.12.2 do Contrato de Concessão
Caso o prazo de máximo de duração da Fase I-B seja a ngido, sem que tenha sido emi do o ato de atestação da ap dão da Concessionária pela Autoridade
Fiscalizadora e/ou a aprovação do Anexo 9, por mo vo não imputável à Concessionária, entendemos que o prazo da Concessão não terá a sua contagem
iniciada, devendo o início da contagem do prazo ser condicionado à emissão do ato de atestação de ap dão da Concessionária e à aprovação do Anexo 9,
condições que marcarão o termo ﬁnal do Período de Transição e o termo inicial da Data de Assunção. O descumprimento de prazos pelo Poder Concedente
não poderá resultar em qualquer prejuízo à Concessionária, devendo a esta úl ma ser devolvido o prazo de operação comprome do pelos atrasos na
emissão do ato de atestação da ap dão da Concessionária pela Autoridade Fiscalizadora e/ou a aprovação do Anexo 9, bem como ressarcidos todos os custos
pré-operacionais incorridos no período superior aos 120 dias do Período de Transição.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A Subcláusula 25.2.7 já responsabiliza o Poder Concedente descumprimento de prazos contratuais a que tenha dado causa.
3.28.67
Cláusula 3.13, “i”, do Contrato de Concessão
Faz-se necessária a correção da referência à subcláusula 3.11.3, “v”, uma vez que esta úl ma não existe.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O erro material em questão será corrigido.
3.28.68
Cláusula 4.1 do Contrato de Concessão
Entendemos que a Lei nº 11.079/2004, a Lei nº 8.987/1995 e a Lei nº 12.587/2012 devem ser mencionadas expressamente na Cláusula 4.1 como regedoras
da prestação dos Serviços.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, esclarece-se que a Subcláusula 4.1 do Contrato de Concessão se presta a indicar os principais atos norma vos aplicáveis à
prestação dos Serviços, especiﬁcamente, e não à Concessão como um todo.
Por esta razão, a Lei Federal nº 11.079/2004 e a Lei Federal nº 8.987/1995 não foram incluídas entre tais diplomas. Todavia, a aplicação da Lei Federal nº
11.079/2004 e da Lei Federal nº 8.987/1995 à Concessão já está prevista na Subcláusula 41.4.2 do Contrato de Concessão.
Quanto à Lei Federal nº 12.587/2012, por sua vez, de fato não há menções expressas na documentação do Projeto sobre sua aplicação à Concessão, embora
esta ausência não prejudique, de nenhuma forma, a aplicação do diploma ao empreendimento em comento.
De todo modo, visando aumentar a clareza do Contrato, a contribuição será considerada com a inclusão dos diplomas legais citados na cláusula 4.1.
3.28.69
Cláusula 4.1.3 do Contrato de Concessão
Considerando que a Concessionária não faz o provimento total da frota de trens afetos à Rede Metroviária, sugerimos a reformulação da Cláusula 4.1.3,
conforme segue:
“4.1.3 A gestão, a implementação de melhorias e expansão, a manutenção e a operação da frota de trens afetos à Rede Metroviária, nos termos e limites de
suas obrigações no âmbito deste Contrato; ”
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, destaque-se que, de fato, a Concessionária não possuiria o dever de adquirir toda a frota afeta à Rede Metroviária, uma vez
que receberia, por transferência, os trens de tularidade da Metrô-DF. De todo modo, caberia à Concessionária trocar trens da frota, conforme necessário,
bem como expandi-la, no caso de aumento da demanda pelos Serviços, consoante Subcláusula 21.2.1. do Contrato.
Tendo isso em conta, assim como o fato de que caberia à Concessionária disponibilizar, na Rede Metroviária, os trens que lhe fossem transferidos pela MetrôDF, entende-se adequado manter a expressão “provimento da frota de trens” na Subcláusula 4.1.3. do Contrato, na medida que expressa perfeitamente o
objeto desse disposi vo. De todo modo, a sugestão será atendida mediante adaptação conforme pretendido no quesito em referência.
3.28.70
Cláusula 4.1.4 do Contrato de Concessão
Considerando que a Concessionária não faz o provimento de pá os no âmbito da Concessão, sugerimos a reformulação da Cláusula 4.1.4, conforme segue:
“4.1.4 A manutenção, conservação, implementação de melhorias e operação dos pá os e estacionamentos para guarda e conservação da frota de trens afeta
à Rede Metroviária;”
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: A sugestão será atendida para tornar o texto da minuta de Contrato de Concessão mais claro.
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3.28.71
Cláusula 4.1.5 do Contrato de Concessão
Sugere-se a exclusão de todos os disposi vos rela vos ao SIT¸ tendo em vista que ainda não está integralmente implantado no Distrito Federal e o seu custo
de implantação não está previsto.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A despeito de o SIT ainda não ter sido integralmente implementado e de seu custo de implantação não constar expressamente da legislação e
regulação aplicáveis, o Projeto foi estruturado considerando a implementação do SIT, dada (i) sua corrente operação parcial, (ii) sua essencialidade à
integração sico-tarifária entre os diferentes modos de transporte do STPC e (iii) o longo Prazo da Concessão, que provavelmente – ou ao menos idealmente –
compreenderá a completa implantação do SIT.
3.28.72
Cláusula 4.1.5.4, “iii” e “iv” do Contrato de Concessão
Solicitamos inclusão no texto de que a observância ao disposto na Cláusula 4.1.5.4, “iii” e “iv” pela Concessionária estará condicionada ao estrito
cumprimento dos ditames da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), não podendo a Concessionária ser penalizada
ou responsabilizada de qualquer maneira caso deixe de cumprir o disposto nas cláusulas em referência por força do disposto na LGPD (por exemplo, não
obtenção de consen mento do usuário para tratamento de seus dados pessoais).
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à regular execução da Concessão, a sugestão será atendida a
par r da modiﬁcação da redação dos disposi vos contratuais mencionados.
3.28.73
Cláusula 4.1.6 do Contrato de Concessão
Caso o Contrato de Concessão venha a imputar à Concessionária a administração, operação, manutenção, conservação, limpeza e segurança patrimonial de
terminais de integração, conforme pretende a Cláusula 4.1.6, será necessário esclarecer, na versão ﬁnal do Edital, quais exatamente serão os terminais de
integração cuja responsabilidade pelas a vidades mencionadas serão da Concessionária, de modo que as licitantes tenham clareza sobre as obrigações que
assumirão no âmbito da Concessão e possam preciﬁcar as suas propostas econômicas de maneira isonômica e sem assimetrias informacionais.
Neste quesito também é importante delimitar quais são os limites da faixa de domínio e área de atuação da Concessionária. Neste sen do, sugerimos o
documento anexo em referência nesta contribuição.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à adequada elaboração do Plano de Negócios e, portanto, do
Anexo 9 ao Contrato, serão incluídas as informações em questão quando da publicação do Edital de Licitação.
3.28.74
Cláusulas 4.1.5.1, “ii” e 25.1.4, do Contrato de Concessão
Entendemos que o risco de preservação da atualidade tecnológica alocado à Concessionária compreende a adoção de soluções tecnológicas que permitam o
devido atendimento aos Parâmetros de Desempenho da Concessão. Eventuais solicitações de adoção de novas tecnologias pelo Poder Concedente, na
hipótese de a Concessionária encontrar-se em situação de regular atendimento aos Parâmetros de Desempenho, devem integrar a esfera de risco do Poder
Concedente, ensejando direito a reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro contratual.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, esclareça-se que os Parâmetros de Desempenho traduziriam exatamente os critérios de avaliação da performance da
Concessionária na execução da Concessão, de sorte que seu atendimento expressaria a regular e adequada prestação dos Serviços.
Ao u lizar a expressão “preservação da atualidade tecnológica” nos disposi vos contratuais acima mencionados, portanto, teve-se por ﬁnalidade justamente
imputar à Concessionária o dever de manter na Rede aparato tecnológico que sa sﬁzesse os Parâmetros de Desempenho. Desse modo, alterando-se estes
parâmetros, ou pedindo-se o atendimento a regras adicionais, seria dado à Concessionária o direito ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato de
Concessão, por força da Subcláusula 25.2.17.
Destarte, entende-se que as pretensões do quesito em referência já estão contempladas pela documentação do Projeto, sendo desnecessário modiﬁcá-la.
3.28.75
Cláusulas 4.6.2 e 4.6.3 do Contrato de Concessão
Os disposi vos em referência estabelecem que, sempre que ajustes nas caracterís cas de funcionamento e especiﬁcações operacionais da Rede Metroviária
verem impacto nos custos e despesas de operação da Rede, afetando, para mais ou para menos, o valor da Remuneração, ou verem impacto no Projeto de
Operação e/ou nos Inves mentos da Concessão, os ajustes deverão ser individual e expressamente iden ﬁcados pelo Poder Concedente, o qual deverá
jus ﬁcar sua implementação em ato administra vo próprio. Entende-se que a redação das Cláusulas 4.6.2 e 4.6.3 deve ser complementada com a previsão
expressa de que, em qualquer caso, o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato será preservado e, bem assim, que a Concessionária poderá rejeitar os
ajustes, jus ﬁcada e comprovadamente, nos casos em que não ver capacidade econômico-ﬁnanceira para absorvê-los.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, importa esclarecer que quaisquer mudanças unilateralmente impostas pelo Poder Concedente ao Contrato, levando à
alteração de suas condições econômico-ﬁnanceiras, dariam lugar ao direito da Concessionária à recomposição da equação contratada, conforme o próprio
regime geral dos contratos administra vos.
Para expressão contratual de tal direito, diante de alterações às caracterís cas de funcionamento e especiﬁcações operacionais da Rede que impactassem a
equação econômico-ﬁnanceira da Concessão, será incorporada a Subcláusula 25.2.17 ao Contrato, conforme a redação a seguir:
“25.2.17. Ajustes nas caracterís cas de funcionamento e especiﬁcações operacionais da Rede Metroviária, conforme a Subcláusula 4.6.”
Trata-se de proposição decorrente das previsões das Subcláusulas 27.1.1 e 27.1.2 do Contrato, que determinam que “Sempre que atendidas as condições do
Contrato e man da a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se man do seu equilíbrio econômico-ﬁnanceiro” e que “A Concessionária somente
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poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômicoﬁnanceiro nas hipóteses previstas na Subcláusula 25.2, desde que o evento ocorrido efe vamente
altere as condições originalmente pactuadas”, respec vamente.
Isto posto, destaque-se que as Subcláusulas 4.6.2 e 4.6.3 exigiriam, inclusive, que o Poder Concedente jus ﬁcasse as referidas alterações, na medida em que
afetassem a equação econômico-ﬁnanceira contratada com a Concessionária. Trata-se de disposições que obje vam evitar o frequente desequilíbrio desta
equação, bem como a consequente necessidade de promoção de diversos processos de revisão contratual ao longo do Prazo da Concessão – em alinhamento
às respostas aos Quesitos nº 3.1.27.9, 3.1.28.3 e 3.1.28.31.
No que diz respeito ao dever de res tuição da equação econômico-ﬁnaceira contratada concomitantemente ao seu desequilíbrio provocado pelo Poder
Concedente, tem-se as disposições do ar go 9º, § 4º, da Lei Federal nº 8.987/1995, que o obrigam a promover tal res tuição tão logo tenha modiﬁcado a
referida equação. Destaque-se que a aplicação deste diploma legal à Concessão está expressamente prevista na Subcláusula 41.4.2.
Para expressão contratual da obrigação do Poder Concedente de revisar o Contrato de Concessão concomitantemente ao desequilíbrio de sua equação
econômico-ﬁnanceira, em qualquer caso, será alterada a redação dada à Subcláusula 27.1.3, para que ﬁque da seguinte forma:
“27.1.3. O Poder Concedente efetuará a recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato quando cabível, concomitantemente à materialização
do evento de desequilíbrio, nos termos da lei e observada a alocação de riscos constante da Cláusula 25.”
E, ainda, incorporando ao Contrato a Subcláusula 27.1.3.1, com a seguinte redação:
“27.1.3.1. No caso de desequilíbrio provocado por ajustes nas caracterís cas de funcionamento e especiﬁcações operacionais da Rede Metroviária, conforme
a Subcláusula 4.6, a implementação dos per nentes ajustes só será realizada pela Concessionária após a instauração do respec vo processo administra vo de
revisão contratual.”
Em relação à par cipação da Concessionária no processo decisório sobre ajustes técnico-operacionais à Rede Metroviária, aponta-se que a Subcláusula 4.6.1.
do Contrato prevê expressamente a possibilidade de apresentação, pela Concessionária, de proposições ao Poder Concedente quanto às caracterís cas de
funcionamento e especiﬁcações de operação da Rede, lastreadas em estudos técnicos.
3.28.76
Cláusula 4.6.4 do Contrato de Concessão
Sugerimos a exclusão da Cláusula 4.6.4, uma vez que sua aplicação é orientada ao transporte cole vo por ônibus (p.ex., casos de obras viárias que afetam a
velocidade dos ônibus), não sendo cabível para o transporte metroviário.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A Subcláusula 4.6.4 do Contrato de Concessão trata do dever do Poder Concedente de modiﬁcar as caracterís cas da Rede Metroviária diante
da alteração de sua demanda de passageiros. Tal modiﬁcação poderia ser feita, por exemplo, por meio da adaptação da frequência das linhas da Rede à nova
demanda; do aumento ou da redução, conforme o caso, do número de trens em operação; e da alteração das condições de funcionamento de determinadas
estações.
Trata-se de obrigação pública de adequação da operação da Rede Metroviária à procura por sua u lização, com o intuito de mi gar gastos dispensáveis da
Concessionária e do Poder Concedente para execução da Concessão. Nessa toada, em consonância com o quesito em referência, o Governo do Distrito
Federal adota a mesma prá ca no âmbito da rede rodoviária do STPC, quando modiﬁcada sua demanda. Tais modiﬁcações podem decorrer, por exemplo, da
integração entre os serviços de transporte por ônibus aos serviços metroviários, gerando o aumento de demanda e do tempo necessário para o embarque e
desembarque de passageiros e, por consequência, do tempo de viagem, com consequências em todo o planejamento operacional.
Sendo assim, entende-se que as previsões da Subcláusula 4.6.4 do Contrato se fazem per nentes ao melhor desenvolvimento da Concessão, na medida em
que obje vam a eﬁciência em sua execução, não havendo que se falar em sua incompa bilidade com a natureza dos Serviços.
3.28.77
Cláusula 4.7 do Contrato de Concessão
Considerando o disposto na Cláusula 4.7, que prevê que durante o Prazo da Concessão, o funcionamento da Rede Metroviária estará sujeito às regras e
especiﬁcações aplicáveis ao STPC e ao SIT, não havendo hipótese de cons tuição de qualquer outro regime, faz-se necessário incluir na referida cláusula que
serão respeitadas as par cularidades (técnicas, econômico-ﬁnanceiras, operacionais, etc.) do transporte metroviário – que muitas vezes fazem-no diferir do
sistema de ônibus.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, consoante o ordenamento vigente a Rede Metroviária compõe o STPC e o SIT, não sendo possível,
de fato, atribuir regime diverso ao seu planejamento, gestão e operação. Nessa toada, a organização, a supervisão e a prestação dos Serviços, bem como sua
polí ca tarifária, estão subme das, especialmente, à disciplina da Lei Distrital nº 4.011/2007 e do Decreto Distrital nº 38.010/2017.
Logo, ao prever expressamente que a Rede Metroviária estaria subme da às regras e especiﬁcações do STPC e do SIT, o Contrato nada fez além de reforçar as
previsões da própria legislação e regulação aplicáveis, o que não resulta na desconsideração das par cularidades dos Serviços no âmbito do Projeto, nem em
sua aproximação aos serviços distritais de transporte público cole vo rodoviário. Nesse trilhar, entre os diversos disposi vos contratuais que destacam a
especiﬁcidade da modelagem proposta para a Concessão, tem-se a Subcláusula 4.1, que trata dos diplomas norma vos a serem especialmente observados na
operação da Rede Metroviária.
Tal disposi vo traz leis e atos concernentes a todo o STPC e ao SIT, mas, também, à Rede, em especíﬁco – como o Regulamento do Transporte, Tráfego e
Segurança da Rede Metroviária, ins tuído pelo Decreto Distrital nº 26.516, de 30 de dezembro de 2005. Igualmente, a Subcláusula 4.1.2 do Contrato prevê
nomeadamente que o planejamento operacional da Rede atenderá (i) às Diretrizes para Transporte Cole vo de Passageiros, que poderão dizer respeito aos
Serviços, propriamente, ou ao STPC, em geral; e (ii) ao Projeto de Operação e aos demais parâmetros e especiﬁcidades aplicáveis aos Serviços, além daqueles
determinados para o STPC, como um todo.
Na mesma toada, ainda, as cláusulas econômico-ﬁnanceiras do Contrato evidenciam sua vinculação às par cularidades dos Serviços, na medida em que, por
exemplo, o valor da Remuneração está associado ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho. Como visto, tais parâmetros correspondem a critérios
técnicos e obje vos de avaliação da performance da Concessionária na execução da Concessão, sugeridos pelo Consórcio, no Anexo 2 ao Contrato, à vista das
caracterís cas próprias da Rede Metroviária, bem como da experiência dos consorciados no setor brasileiro de mobilidade urbana.
Dessa forma, entende-se que as pretensões do quesito em referência já foram contempladas pela documentação do Projeto, sendo desnecessário modiﬁcála. Contudo, a sugestão será atendida por meio do complemento da Subcláusula 4.7 do Contrato, com disposição no sen do sugerido.
3.28.78
Cláusula 7.1 do Contrato de Concessão
A cláusula em referência aloca à Concessionária o risco de custos e despesas rela vos ao licenciamento ambiental, sem qualquer limitação de valor.
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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 interesse público no âmbito da licitação.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os passivos ambientais anteriores à operação comercial por parte da Concessionária devem ser objeto de avaliação das licitantes. Ressalte-se
que, nos termos da cláusula 25.1.10, passivos ambientais ocultos não iden ﬁcáveis por meio de auditoria não são de responsabilidade da Concessionária.
3.28.79
Cláusulas 7.5 e 25.2.16 do Contrato de Concessão
Em linha com o bene cio de desoneração ao pagamento do Imposto sobre Operações rela vas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sugerimos que o Governo do DF se ar cule para providenciar a desoneração do Imposto
Sobre Serviços ISS sobre serviços metroviários, na qualidade de transporte público cole vo, com fundamento no art. 8º-A e item 16.01 da lista anexa da Lei
Complementar nº 116/2003.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista tratar-se de polí ca ﬁscal pública o assunto será deﬁnido pelo GDF até a data de publicação do Edital de Licitação.
3.28.80
Cláusula 8.3 do Contrato de Concessão
Entendemos que o Contrato de Concessão deve prever a consequência para o caso de descumprimento de prazos contratuais pelo Poder Concedente.
Sugerimos que, caso o Poder Concedente não se manifeste no prazo de 30 dias que lhe é concedido, o Projeto de Operação deverá ser considerado aprovado.
Em todos os casos, o descumprimento de prazos pelo Poder Concedente não poderá resultar em qualquer prejuízo à Concessionária, devendo a esta úl ma
ser assegurada a adequação automá ca de cronogramas e prazos quando comprome dos por atrasos causados pelo Poder Concedente, além do devido
ressarcimento de eventuais custos extraordinários causados por tal atraso.
RESPOSTA: : Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A Subcláusula 25.2.7 já responsabiliza o Poder Concedente descumprimento de prazos contratuais a que tenha dado causa.
3.28.81
Cláusula 8.3 do Contrato de Concessão
A Concessionária é inteiramente responsável pelos projetos e pela implementação de melhorias, portanto, na apresentação dos projetos, sugere-se excluir a
necessidade de contratar estudos e parecer de consultores independentes. Nesse sen do, a redação do disposi vo restaria da seguinte forma:
A Concessionária deverá submeter o Projeto de Operação e o detalhamento dos Inves mentos à aprovação do Poder Concedente também durante o Período
de Transição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da Data de Assunção, bem como aos documentos comprobatórios da aprovação das demais
autoridades competentes à sua avaliação, quando for o caso.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Nos termos da Subcláusula 8.3 do Contrato, “A Concessionária deverá submeter o Projeto de Operação e o detalhamento dos Inves mentos à
aprovação do Poder Concedente também durante o Período de Transição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da Data de Assunção, juntamente aos
estudos e pareceres de consultores independentes, bem como aos documentos comprobatórios da aprovação das demais autoridades competentes à sua
avaliação, quando for o caso” (grifamos).
Logo, no contexto contratual sob análise, (i) a apresentação de estudos e pareceres de consultores independentes que subsidiassem o teor do Anexo 9 ao
Contrato (“Projeto de Operação e Detalhamento dos Inves mentos”), bem como (ii) o oferecimento de documentos comprobatórios da aprovação desse
anexo por eventuais outras autoridades competentes à sua avaliação, que não o próprio Poder Concedente, só ocorreriam se fosse o caso.
Contudo, com o intuito de deixar absolutamente clara a faculta vidade da contratação de estudos e pareceres de consultores independentes para elaboração
do Anexo 9 ao, a redação da Subcláusula 8.3 será ajustada.
3.28.82
Cláusulas 9.2.2, “i”, e 9.2.3 do Contrato de Concessão
Tendo em vista que o Contrato de PPP não é exatamente contrato de escopo, mas contrato de prestação de serviços por resultado, sugere-se que a
sistemá ca de recebimento de “Serviços” pelo Poder Concedente seja excluída. Primeiro, porque os serviços de transporte metroviário de passageiros serão
ﬁscalizados pelo Poder Concedente e, dada sua natureza, independerão de qualquer aceitação para sua prestação. Segundo, porque as obras de engenharia
realizadas pela Concessionária terão por ﬁnalidade exatamente garan r a adequada prestação dos serviços, em linha com os parâmetros estabelecidos
contratualmente.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito, a minuta de Contrato será ajustada
3.28.83
Cláusula 9.2.2, “ii”, do Contrato de Concessão
A Concessionária precisa ter a adequada liberdade empresarial para a gestão dos serviços que lhe forem atribuídos. Este ponto se aplica, inclusive, no que diz
respeito à disponibilização de material rodante para a execução da Concessão. Não há per nência na submissão da aprovação pelo Poder Concedente sobre
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aquilo que será empregado para ﬁns operacionais, vez que a Concessionária assume a responsabilidade, em seu melhor juízo empresarial e observadas as
sistemá cas de mensuração de desempenho e penalidades contratuais, de que haverá compa bilidade e adequação com os serviços concedidos, Estes, por
sua vez, serão devidamente ﬁscalizados pelo Poder Concedente. Nestes termos, sugerimos a exclusão da exigência de anuência prévia para efe vação da
aquisição, arrendamento ou locação de trens.
Inclusive, tendo em vista a natureza de bem reversível, sugere-se que a versão ﬁnal do Edital vede a possibilidade de disponibilidade dos trens arrendados ou
locados pela Concessionária.
Caso não seja acatada a sugestão, entendemos que a avaliação do Poder Concedente deverá recair sobre os aspectos operacionais dos trens e eventual
nega va à efe vação do negócio deverá ser devidamente mo vada, com base no não atendimento dos aspectos técnicos previstos em edital, contrato e seus
respec vos anexos.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: A solicitação será parcialmente aceita, dado que a previsão da Subcláusula 9.2.2.(ii) não se volta à limitação da liberdade empresarial da
Concessionária, mas, sim, à garan a do atendimento dos trens afetos à Rede Metroviária aos padrões técnico-operacionais que lhes seriam aplicáveis,
conforme o Contrato.
Nesse sen do, será alterada a redação do disposi vo contratual em referência, bem como será incluída cláusula visando estabelecer a obrigatoriedade do
Poder Concedente mo var sua decisão no caso de recusa.
3.28.84
Cláusulas 11.1 e 11.2 do Contrato de Concessão
Entendemos que os valores previstos na Cláusula 11.2 do Contrato de Concessão serão calculados a par r da aplicação dos percentuais previstos na Cláusula
11.1 ao montante de inves mentos obrigatórios previsto na versão ﬁnal do Edital.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A interpretação está correta.
3.28.85
Cláusula 13.1.4, “iii”, do Contrato de Concessão
Entendemos necessário um melhor detalhamento em relação ao que se deve entender por “qualidade ambiental ao longo da Rede Metroviária”. É necessário
que as licitantes tenham clareza em relação às informações que deverão prestar à Autoridade Fiscalizadora, para que possam dar o devido cumprimento a
suas obrigações contratuais.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Conforme a Subcláusula 13.1.4.(iii) do Contrato de Concessão, entende-se por “qualidade ambiental” o nível das condições ambientais ao
longo da Rede Metroviária, de acordo com a legislação e regulação aplicáveis. Desse modo, a obrigação da Concessionária de informação à Autoridade
Fiscalizadora incluiria a apresentação de relatório anual da evolução de tais condições, iden ﬁcando-se os impactos ambientais decorrentes da prestação dos
Serviços.
3.28.86
A Cláusula 13.1.4, “ii”, estabelece que a Concessionária deverá prestar informações à Autoridade Fiscalizadora sobre o estado de conservação da Rede
Metroviária. A Cláusula 13.1.4, “v”, por sua vez, determina a prestação de informações sobre os Bens da Concessão, incluindo a descrição de suas condições e
de seus valores.
Entendemos que os disposi vos em questão são complementares, uma vez que a prestação de informações sobre o estado de conservação da Rede
Metroviária pressupõe a abordagem da situação dos Bens da Concessão. Ademais, entendemos que as informações sobre os valores dos Bens da Concessão
são de pouca relevância à Autoridade Fiscalizadora, vez que, como se sabe, as a vidades ﬁscalizatórias em projetos de concessão e PPP devem se pautar em
um controle de resultados, e não em um controle de meios. Sendo assim, sugerimos a exclusão do item “v” da Cláusula 13.1.4.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A disciplina atribuída à ﬁscalização da Concessão tem por obje vo não só assegurar o atendimento à ﬁnalidade do empreendimento, em si –
qual seja, o oferecimento de serviços públicos essenciais –, mas, também, garan r que seu oferecimento se dê conforme os padrões técnico-operacionais e a
legislação e regulação aplicáveis. Logo, entende-se que a ﬁscalização da Concessão não se volta simplesmente ao controle de seus resultados, mas, também,
dos meios empregados para tanto.
Nesse sen do, entende-se que seria de absoluta relevância à melhor execução da Concessão que a Autoridade Fiscalizadora veriﬁcasse com frequência as
condições dos Bens da Concessão – contemplando a averiguação da situação de todos os bens elencados na Subcláusula 5.1.1. do Contrato, que se
estenderiam para além da infraestrutura da Rede, propriamente, razão pelas quais os disposi vos contratuais indicados no quesito em referência são
complementares, mas não redundantes.
3.28.87
Cláusula 14.3 do Contrato de Concessão
Entendemos que, por força das garan as cons tucionais de contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da Cons tuição Federal), a Concessionária não poderá
ser compelida a cumprir as determinações da Autoridade Fiscalizadora antes do pleno exercício de tais garan as. Vale ressaltar que, a depender do teor da
determinação imputada à Concessionária, a exigência de seu cumprimento imediato poderá implicar perigo de dano reverso à Concessionária, o que reforça a
arbitrariedade da previsão constante. Sugerimos, portanto, a exclusão da Cláusula 14.3 da versão ﬁnal do Edital.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Es ma-se que a previsão da Subcláusula 14.3 do Contrato de Concessão não afronta os direitos da Concessionária ao contraditório e à ampla
defesa, na medida em que faz a seguinte ressalva expressa: “sem prejuízo do recurso eventualmente cabível”.
Desse modo, a Subcláusula em comento apenas se propõe a dar efe vidade imediata às determinações da Autoridade Fiscalizadora, em consonância com a
presunção de legi midade dos atos administra vos. Evita-se, assim, que determinações urgentes restem suspensas até a conclusão dos per nentes processos
administra vos, burocra zando e tornando ineﬁciente a execução da Concessão.
Ressalte-se, porém, que os riscos provocados pela emissão de determinações inadequadas recaem inteiramente sobre o Poder Concedente, não podendo a
Concessionária sofrer prejuízos consequentes.
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3.28.88
Cláusulas 14.6 e 15.1 do Contrato de Concessão
Sugerimos que as a vidades de avaliação da condição dos Bens Reversíveis e da Rede Metroviária, nos termos da Cláusula 14.6, bem como de
acompanhamento da execução do Plano de Transição, conforme a Cláusula 15.1, sejam atribuídas à ﬁgura de Auditor Independente, tecnicamente qualiﬁcado
e sem vínculo ou relação de qualquer natureza com as Partes, de modo a conferir imparcialidade ao processo, nos termos da Cláusula 40.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: A atuação do Auditor Independente, conforme proposta no quesito em referência, implicaria a sobreposição de suas responsabilidades às
competências atribuídas à Autoridade Fiscalizadora no Projeto. Nesse sen do, as Subcláusulas 14.2 e 14.6 do Contrato de Concessão imputariam à
Autoridade Fiscalizadora o dever de supervisão, inspeção e auditoria do Contrato, bem como de realização de ação ﬁscalizatória especíﬁca até 1 (um) ano
antes do ﬁm do Prazo da Concessão, para avaliar a condição dos Bens Reversíveis – o que, de acordo com o quesito, caberia ao Auditor Independente.
Diante do exposto, a redação será adequada no sen do do incluir entre as atribuições do Auditor Independente, descritas na cláusula 40.1 da minuta de
Contrato, também o apoio nas a vidades de perícia de engenharia para avaliar as condições de desmobilização operacional ao ﬁnal do período da Concessão,
resguardando à Autoridade Fiscalizadora as atribuições que lhe são inerentes.
3.28.89
Cláusula 14.8.2 do Contrato de Concessão
Entendemos que onde se lê “verba anual”, deve-se ler “verba mensal”.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Trata-se de erro formal que será corrigido na minuta de Contrato.
3.28.90
Cláusula 15.7 do Contrato de Concessão
Entendemos que o Contrato de Concessão deve prever a consequência para o caso de descumprimento de prazos contratuais pela Autoridade Fiscalizadora.
Sugerimos que, caso a Autoridade Fiscalizadora deixe de emi r, imo vadamente, o Termo de Vistoria no prazo de 5 dias que lhe é concedido, dever-se-á
considerar que todas as melhorias foram implementadas de maneira adequada pela Concessionária. Em todos os casos, o descumprimento de prazos pela
Autoridade Fiscalizadora não poderá resultar em qualquer prejuízo à Concessionária, devendo a esta úl ma ser assegurada a adequação automá ca de
cronogramas e prazos quando comprome dos por atrasos causados pela Autoridade Fiscalizadora.
Além disso, solicitamos esclarecimento em relação à ﬁgura da “Agência”, visto que aparece como termo deﬁnido na Cláusula 15.7, mas cuja deﬁnição não
consta do Contrato.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A Subcláusula 25.2.7 já responsabiliza o Poder Concedente descumprimento de prazos contratuais a que tenha dado causa.

3.1.28.91
Cláusula 16.2 do Contrato de Concessão
Sugerimos que, a exemplo dos recentes Editais de Concessão Metroferroviária de São Paulo, o 𝑭𝑫𝒊 = fator de desempenho, aplicado a 10% da Tarifa Técnica
de Remuneração, conforme os Parâmetros de Desempenho, somente será aplicado a par r do 7º (sé mo) mês após o início da Operação Comercial da Rede
Metroviária.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à melhor execução da Concessão, a sugestão será aplicada a
par r da modiﬁcação da redação do disposi vo contratual acima mencionado.

3.1.28.92
Sugerimos a inclusão na Cláusula 16.2.2 de menção expressa à Tarifa Técnica como uma das principais fontes de receita da Concessionária, da seguinte forma:
16.2.2. As principais receitas da Concessionária advirão do recebimento da Tarifa Técnica de Remuneração e das Contraprestações, sendo, no entanto,
facultado à Concessionária explorar fontes de Receitas Extraordinárias, nos termos estabelecidos neste Contrato e na regulamentação do Poder Concedente.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Para tornar a redação da cláusula mais clara, a redação será ajustada à proposta apresentada.
3.1.28.93
Itens 1.1.1, “xiv”, “xv” e “xvi”, 22.1, 22.12, 22.13, 22.14 e Anexo 12 do Edital e Cláusulas 1.1.1, “xix”, “xx” e “xxi”, 16.2.1, 16.2.3.1, 21 e 30.4.1 do Contrato de
Concessão
Tendo como obje vo simpliﬁcar a composição da remuneração da Concessionária, trazendo maior clareza jurídica e sem prejudicar a viabilidade econômica
da Concessão, entendemos que não deve haver subdivisões para a contraprestação pecuniária. Basta a previsão da ﬁgura da “contraprestação pecuniária” e a
informação acerca do prazo de recebimento e valor mensal de cada parcela de contraprestação a que a Concessionária fará jus, bem como a regra de reajuste
dos valores, para que as licitantes formulem os seus planos de negócios e respec vas propostas econômicas com liberdade gerencial para o planejamento e
alocação dos recursos ao longo do prazo da Concessão, observadas as obrigações contratuais que lhe forem impostas.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A composição da Remuneração da Concessionária foi estabelecida conforme os estudos econômico-ﬁnanceiros desenvolvidos no âmbito do
Projeto. Sua modiﬁcação nos moldes propostos não traria bene cio signiﬁca vo para a Concessão.
3.28.94
Cláusula 17.3.1 do Contrato de Concessão
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De acordo com a Cláusula 17.3.1, para custeio do SBA, a Concessionária contribuirá na forma e nas condições adotadas para as demais delegatárias dos
serviços integrantes do STPC que compõem, ou não, a En dade Associa va. A deﬁnição da forma e das condições em que se dará a contribuição da
Concessionária é essencial para que os interessados possam avaliar adequadamente o Projeto e preciﬁcar as suas propostas em igualdade de condições e
sem assimetrias informacionais. Sugere-se, portanto, que a contribuição a ser feita pela Concessionária para custeio do SBA seja devidamente delimitada e
especiﬁcada na versão ﬁnal do Edital.
RESPOSTA: Contribuição rejeitada
JUSTIFICATIVA: A Gestão da arrecadação será realizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A. conjuntamente às empresas de seu conglomerado, ao qual a Lei
Distrital nº 6.334, de 19 de julho de 2019, e o Decreto Distrital nº 39.994, de 6 de agosto de 2019, atribuíram a competência para, por meio do Sistema de
Bilhetagem Automá ca, realizar e manter o cadastro de usuários do STPC; processar dados e informações de tais usuários; gerar, validar, distribuir e
comercializar os cartões e créditos de viagem no Sistema; bem como repassar os valores arrecadados a tulo de tarifa de transporte para cada delegatário
dos serviços integrantes do STPC, nos montantes que lhes são individualmente devidos.
Tendo em vista que a caracterização do sistema de bilhetagem automá ca é de responsabilidade do BRB, não faria sen do estabelecê-lo na minuta de
contrato. Desta forma, será deﬁnida a obrigatoriedade da CONCESSIONÁRIA observar as caracterís cas do sistema de bilhetagem estabelecidas pelo GDF,
órgãos ou en dades a quem tenha sido atribuída tal prerroga va.
Eventuais impactos no equíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato, desde que devidamente comprovados, ensejaria seu reequilíbrio.
3.28.95
Cláusula 17.3.2 do Contrato de Concessão
Faz-se necessário especiﬁcar a quem caberá a responsabilidade pela venda dos bilhetes de viagem unitária. Sugerimos que tal responsabilidade esteja a cargo
da Concessionária.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: A sugestão será aceita, complementando-se a redação dada à Subcláusula 4.1.5.2 do Contrato, que trata das obrigações da Concessionária em
relação ao SBA, para inclusão expressa do dever de comercialização de créditos de viagem, nos termos do Decreto Distrital nº 38.010/2017.
3.28.96
Cláusula 17.4 do Contrato de Concessão
Considerando que não há arrecadação de Tarifa de Passageiros pela Concessionária nos Terminais de Integração, a Cláusula 17.3.4 deve ser reformulada, de
modo a atribuir à Concessionária, tão-somente, os valores em espécie arrecadados nas estações da Rede Metroviária.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os Terminais de Integração servem precisamente à integração sico-operacional dos diferentes modos de transporte que compõem o STPC.
Logo, há, sim, embarque de passageiros na Rede Metroviária por meio destes Terminais, contudo o registro da validação de créditos de viagem neles não é de
responsabilidade da Concessionária do Metrô-DF a menos que estabelecida pelo Poder Concedente ou por acordo ﬁrmado entre os membros da En dade
Associa va, exatamente como expresso nos itens citados do Edital e Contrato.
3.28.97
Cláusula 18.1.1 do Contrato de Concessão
“18.1.1. Durante o Período de Transição, a Subvenção corresponderá ao valor total da Tarifa Técnica, nos termos das Subcláusulas 3.7 e 20.1.1.”
Dado que no Período de Transição a Concessionária não faz jus a nenhum po de receita, sugerimos a exclusão desta subcláusula.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O ajuste será feito para tornar a minuta de contrato mais clara.
3.28.98
Cláusulas 18.2, 19.2 e 19.3.1 do Contrato de Concessão
As cláusulas 19.2 e 19.3.1 do Contrato de Concessão tratam do compar lhamento, com o Poder Concedente, do lucro líquido auferido pela Concessionária
com a exploração de Receitas Extraordinárias, por meio de redução da Subvenção. Contudo, não há indicação da forma será calculado e em qual
periodicidade será aplicado o referido desconto na Subvenção.
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 que o percentual de compar lhamento de receitas acessórias com o Poder Concedente seja ﬁxado em 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: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Conforme pretendido no quesito em referência, o Contrato de Concessão disciplina o compar lhamento de Receitas Extraordinárias entre
Poder Concedente e Concessionária, por meio de desconto no valor da Subvenção: este seria aplicado mensalmente, nos termos da Subcláusula 18.1,
seguindo a sistemá ca de cálculo constante da Subcláusula 19.2, que prevê o compar lhamento de ganhos na proporção de 20% (vinte por cento) dos lucros
líquidos auferidos pela Concessionária com Receitas Extraordinárias.
Assim, entende-se que as pretensões do quesito em referência já estão contempladas pela documentação do Projeto, em proporção diversa da sugerida,
porém adequada aos estudos econômico-ﬁnanceiros desenvolvidos no bojo do PMI.
3.28.99
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Item 22.8 do Edital e Cláusula 19.1 do Contrato de Concessão
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 comunicação ao Poder
Concedente, subs tuindo-a pelo dever da Concessionária de apresentar ao Poder Concedente, em periodicidade semestral, cópia dos contratos rela vos à
exploração de receitas acessórias celebrados pela Concessionária no período, sem prejuízo do compar lhamento de receitas cabível.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Entende-se que a atual redação dada aos disposi vos editalício e contratual acima mencionados não cons tuiria entrave burocrá co à
exploração de Receitas Extraordinárias pela Concessionária, na medida em que não exigiria que a Autoridade Fiscalizadora ou o Poder Concedente aprovasse
tal exploração, mas simplesmente que fosse comunicado à primeira o interesse de fazê-lo.
3.28.100
Cláusula 19 do Contrato de Concessão
Tendo em vista a importância da exploração de Receitas Extraordinárias para a viabilidade econômico-ﬁnanceira e atra vidade da Concessão ao setor
privado, sugerimos que o Contrato de Concessão autorize expressamente que, nos casos em que o prazo remanescente da Concessão não for suﬁciente para
garan r viabilidade econômico-ﬁnanceira a empreendimento objeto de receitas extraordinárias, o seu prazo de vigência poderá ultrapassar o do Contrato de
Concessão, mediante prévia autorização do Poder Concedente.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A modelagem econômico-ﬁnanceira atribuída à Concessão no âmbito do Projeto, se executada dentro de padrões adequados, garan rá à
Concessionária, durante o Prazo da Concessão, o retorno necessário à viabilização do empreendimento.
3.28.101
Cláusula 19.1.1, “ii”, do Contrato de Concessão
Sugerimos que o disposi vo em referência contemple expressamente a possibilidade de exploração imobiliária do exterior das estações da Rede Metroviária,
no limite da faixa de domínio, para a instalação de estabelecimentos comerciais. Trata-se de fonte de receita acessória importante e já passível de
iden ﬁcação, mo vo pelo qual deveria constar expressamente da Cláusula 19.1.1, “ii”.
RESPOSTA: Contribuição aceita
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, destaque-se que a Subcláusula 19.1.1 do Contrato de Concessão já ressalva que a enumeração contratual de fontes de
Receitas Extraordinárias se dá “sem prejuízo de outras que possam ser iden ﬁcadas pela Concessionária”. Dessa forma, entende-se que as pretensões do
quesito em referência já estão contempladas na documentação do Projeto, sendo desnecessário modiﬁcá-la.
De todo modo, a sugestão será implementada mediante complemento da Subcláusula 19.1.1, com a previsão da possibilidade de exploração imobiliária no
exterior das estações, respeitados os limites da faixa de domínio.
3.1.28.102
Cláusula 19.3 do Contrato de Concessão
Sugerimos que a cons tuição de subsidiária integral para exploração de Receitas Extraordinárias seja, em qualquer hipótese, uma faculdade da
Concessionária.
Tendo em vista que a exploração de receitas acessórias no âmbito de concessões depende do interesse comercial da Concessionária em desenvolvê-las, por
sua conta e risco, a adoção de regramento que conﬁra ﬂexibilidade ao modelo de exploração é benéﬁca, pois contribui para o interesse da Concessionária em
explorá-las. Vale lembrar que as receitas acessórias devem ser compar lhadas com o Poder Concedente, sendo, portanto, também do interesse deste úl mo
assegurar um arcabouço favorável à sua exploração.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à melhor execução da Concessão, a sugestão será
implementada a par r da alteração do disposi vo contratual mencionado.
3.28.103
Cláusula 20.3.2 do Contrato de Concessão
Entendemos que o risco rela vo à migração para o ambiente de contratação livre de energia elétrica deve ser assumido integralmente pela Concessionária,
mo vo pelo qual recomendamos a exclusão do termo “para o mercado livre de energia elétrica” da Cláusula 20.3.2. Sugere-se ainda que seja incluída cláusula
para prever que a migração para mercado livre de energia seja feita por conta e risco da Concessionária, sem ensejar impacto na fórmula de reajuste do
contrato. Veja-se, inclusive, que em sendo a migração para o ambiente de contratação livre de energia elétrica um risco integral da Concessionária, o Poder
Concedente não sofrerá impactos de eventual aumento de preços no mercado livre.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à melhor execução da Concessão, a sugestão será
implementada a par r da alteração do disposi vo contratual mencionado.
3.28.104
Cláusula 20.3.4 do Contrato de Concessão
Entendemos que a revisão ordinária precisa de regramento mais robusto, de modo a especiﬁcar os pontos que poderá abranger, assim como os termos, as
condições, os limites e o procedimento para sua condução. Trata-se de disciplina necessária para conferir segurança jurídica ao procedimento. Nesse sen do,
sugerimos o seguinte regramento:
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A.1 A revisão ordinária do Contrato será realizada a cada 5 (cinco) anos de vigência do Contrato. O processo terá início em datas pré-determinadas pelo Poder
Concedente e terá como propósito:
A.1.1 Rever os Parâmetros de Desempenho, as metas estabelecidas, e os valores de penalização previstos para cada indicador, com o obje vo de estabelecer
os incen vos econômicos adequados para es mular a melhoria con nua da prestação dos Serviços, preservado o limite máximo de 10% (dez por cento) de
incidência;
A.1.2 Estabelecer e planejar eventuais inves mentos adicionais já passíveis de previsão para o período subsequente, bem como seu correspondente
cronograma sico-ﬁnanceiro, sempre observando a necessidade de concordância da Concessionária, o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato, a
vinculação ao Edital e ao Contrato e as demais restrições legais;
A.1.3 Rever o valor da Tarifa de Remuneração da Concessionária, conforme as circunstâncias da prestação dos Serviços à época da revisão.
A.2 Para a revisão ordinária dos Parâmetros de Desempenho, as Partes realizarão avaliação conjunta dos indicadores vigentes, das metas estabelecidas, e dos
valores de penalização previstos para cada indicador, levando em conta a busca da melhoria con nua da prestação dos Serviços, e estabelecendo prazo
razoável para adequação dos novos padrões exigidos, culminando:
(i) na reformulação de indicadores para monitoramento do desempenho operacional que se mostrarem ineﬁcazes para incen var que as a vidades e serviços
da Concessionária sejam desempenhadas em atendimento à qualidade exigida pelo Poder Concedente e pelos Usuários;
(ii) na revisão das metas previstas para cada indicador para monitoramento do desempenho operacional, a par r dos dados coletados das aferições
periódicas de desempenho, ﬁxando-as necessariamente em patamar equivalente ou superior ao vigente, observando-se sempre o obje vo de es mular o
con nuo aprimoramento da qualidade dos serviços prestados pela Concessionária;
(iii) na revisão dos valores de penalização previstos para cada indicador para monitoramento do desempenho operacional, nas hipóteses em que o montante
vigente se mostrar excessivo, ou insuﬁciente para es mular o esforço necessário da Concessionária para o a ngimento e a superação das metas
estabelecidas; e/ou
(iv) na criação de novos indicadores para monitoramento do desempenho operacional, nas hipóteses de exigência, pelo Poder Concedente, de novos padrões
de desempenho, mo vados pelo surgimento de inovações tecnológicas ou adequações a padrões nacionais ou internacionais.
A.3 Para o planejamento dos inves mentos adicionais, as Partes deverão, prioritariamente, concentrar as demandas por novos inves mentos nos períodos de
revisão ordinária, de modo a aprimorar o planejamento e a execução dos inves mentos. Caso existam demandas urgentes que, por razões técnicas,
econômico-ﬁnanceiras, jurídicas, de segurança ou de interesse público, demandem intervenção imediata, sem que se possa aguardar o término do ciclo
contratual de 5 (cinco) anos, proceder-se-á à implementação dos inves mentos em observância ao procedimento de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro
previsto na Cláusula 27.
A.4 A revisão ordinária deverá ocorrer, preferencialmente, de forma a anteceder as discussões rela vas à elaboração da LOA que vigorará no ano subsequente
à revisão ordinária.
A.5 A revisão ordinária não poderá impactar a alocação de riscos estabelecida neste Contrato e deverá assegurar a manutenção do equilíbrio econômicoﬁnanceiro do Contrato.
A.6 Finalizado o procedimento de revisão ordinária, as Partes celebrarão, conforme o caso, Termo Adi vo ao Contrato para contemplar os pontos acordados
na revisão ordinária, cabendo às Partes, em caso de discordância, vale-se dos mecanismos de solução de controvérsias previstos neste Contrato.
A.7 O resultado do processo de revisão ordinária de que trata esta cláusula ensejará o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato, nos termos da Cláusula
27, nos casos de novos inves mentos, novas obrigações, e novos parâmetros de desempenho atribuídos à Concessionária.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: As revisões propostas na contribuição podem alterar profundamente o contrato pactuado entre as partes, podendo ensejar até mesmo
discussões em relação à legalidade de modiﬁcações per nentes a itens como penalidades e indicadores que poderiam afetar inclusive as propostas feitas no
momento da licitação.
3.28.105
Sugerimos que as cláusulas 20.3.8, 20.3.10 e 20.3.11 sejam reformuladas, de modo a considerar bandas mais adequadas para o mecanismo de
compar lhamento do risco de variação da demanda, conforme abaixo;
“20.3.8 Caso a demanda transportada trimestral realizada seja menor que 80% (oitenta por cento) maior ou igual a 40% (quarenta por cento) da Demanda
Referencial para o período, haverá ajuste extraordinário para mais na receita decorrente da Tarifa Técnica de Remuneração mediante aplicação da seguinte
fórmula: ”
“20.3.10 Caso a demanda transportada trimestral realizada seja maior que 120% (cento e vinte por cento) e menor ou igual a 160% (cento e sessenta por
cento) da Demanda Referencial para o período, as receitas decorrentes da Tarifa Técnica de Remuneração serão ajustadas para menos, mediante aplicação da
seguinte fórmula: ”
“20.3.11. Caso demanda transportada trimestral realizada seja menor que 40% (quarenta por cento) ou maior que 160% (centro e sessenta por cento) da
Demanda Referencial para o período, caberá a recomposição do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro, com a observância de todos os procedimentos necessários à
demonstração inequívoca de seu cabimento, seja em favor da Concessionária, seja em favor do Poder Concedente. ”
Além disso, propomos a criação da subcláusula 20.3.11.1, prevendo expressamente que, na ocorrência de variações acima das especiﬁcadas anteriormente,
será pago o valor incontroverso até que seja feita a conta de reequilíbrio contratual. Com isso, busca-se conferir maior efe vidade ao mecanismo de
compar lhamento do risco de variação da demanda, assegurando-se à parte prejudicada a aplicação imediata do mecanismo naquilo que for incontroverso.
Sugerimos a seguinte redação para o disposi vo a ser incluído:
20.3.11.1 Nos casos em que a demanda transportada trimestral realizada for menor que 40% (quarenta por cento) ou maior que 160% (centro e sessenta por
cento) da Demanda Referencial para o período, a variação dos 60% a maior ou a menor deverá ser compensada regularmente nos termos das Cláusulas
20.3.10 e 20.3.8, respec vamente, e apenas a variação adicional aos 40% será objeto de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro, nos termos da Cláusula 20.3.11.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A distribuição de demanda proposta na minuta de contrato é considerada adequada.
3.28.106
Cláusula 21.1 e seguintes do Contrato de Concessão
Sugerimos que as cláusulas 21.1 e seguintes sejam reformuladas, de modo a simpliﬁcar o mecanismo de pagamento do contrato, conforme abaixo:
“21.1. CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL FIXA
21.1.1. A Contraprestação Pública Mensal Fixa corresponde ao aporte pecuniário a ser realizado mensalmente pelo Poder Concedente em favor da
Concessionária pelo prazo de 30 (trinta) anos contados da Data de Assunção, para sa sfação dos Inves mentos em melhorias à Rede Metroviária, nos termos
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_si…

84/129

29/12/2020

SEI/GDF - 52996400 - Relatório

do Anexo 1, do Plano de Negócios e do Anexo 9, conforme deﬁnido na Subcláusula 1.1. ”
Onde se lê Contraprestação Pública Mensal “A” nas subcláusulas 21.1.2 e 21.1.3 deve-se subs tuir por “Contraprestação Pública Mensal Fixa”.
Além disso, exclui-se a cláusula 21.2, que regulamenta a “Contraprestação Pública Mensal B” que não será mais prevista no Contrato de Concessão.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A composição da Remuneração da Concessionária foi estabelecida conforme os estudos econômico-ﬁnanceiros desenvolvidos no âmbito do
Projeto.
3.28.107
Cláusula 22 do Contrato de Concessão
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 Metrô 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

VALOR

%

Receitas Tributárias

16.581.617.790

66,82%

Transferências Correntes

4.506.342.382

18,16%

Receitas de Contribuição

1.537.752.747

6,20%

Outras Receitas Correntes

1.140.076.904

4,59%

Receita Patrimonial

546.337.292

2,20%

Receita de Serviços

500.738.998

2,02%

Receita Industrial

3.809.544

0,02%

Receita Agropecuária

12.972

0,00%

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES

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.
Para receitas que venham a apresentar des nação especíﬁca não compa vel com o custeio/garan a do projeto do Metrô DF, 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 Metrô, 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, pelas seguintes alterna vas de garan a, desde
que equivalentes aos originais em termos de valor:
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.
O Poder Concedente deverá, obrigatoriamente, no caso de ex nção ou suspensão das fontes de receita que custeiam as obrigações pecuniárias do Poder
Concedente, subs tuir as garan as referidas nesta Cláusula por uma das alterna vas mencionadas na subcláusula anterior. ”
Adicionalmente ao exposto, com relação à abrangência da Garan a do Poder Concedente, entendemos que poderá ser u lizada não apenas para assegurar o
pontual adimplemento da Remuneração, mas para as obrigações pecuniárias em geral assumidas pelo Poder Concedente no âmbito do Contrato de
Concessão. Inclusive, é o que se depreende da cláusula 4.4 da minuta de Contrato de Nomeação de Banco Gestor de Recursos e Administração de Contas.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à garan a de con nuidade da prestação dos Serviços durante o
Prazo da Concessão, as sugestões serão acatadas a par r da modiﬁcação da documentação do Projeto.
3.28.108
Cláusulas 23.2, 23.3, 23.4 e 23.6 do Contrato de Concessão
Entendemos que “as demais infrações contratuais” referidas na subcláusula 23.6 devem ser especiﬁcadas, para que a Concessionária tenha clareza acerca das
condutas que ensejam aplicação de penalidades no âmbito do Contrato, e não ﬁque à mercê de arbitrariedades. Nesse sen do, sugerimos minuta de anexo
de sanções contratuais, conforme arquivo apartado.
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RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, destaque-se que, nos termos da Subcláusula 23.1 do Contrato de Concessão, conﬁguraria infração contratual qualquer
descumprimento ao Contrato, tendo-se enumerado, nos disposi vos mencionados na contribuição, apenas algumas das principais infrações passíveis de
prá ca pela Concessionária.
Isso porque, tendo em conta a vas dão de infrações nas quais a Concessionária poderia incorrer no âmbito da Concessão, entende-se que o endereçamento
individualizado de cada uma dessas seria exagerado e absolutamente dispensável, restando suﬁcientemente claro que a violação de disposições contratuais
levaria à avaliação das penalidades cabíveis pela Autoridade Fiscalizadora.
Neste ponto, cabe salientar que, tanto no âmbito da Cláusula 23 do Contrato (“Penalidades”), quanto da vida em sociedade, em geral, compete às
autoridades competentes avaliar caso a caso as sanções a serem impostas aos administrados infratores, conforme parâmetros que lhes são fornecidos.
3.28.109
Cláusulas 24, 25.2.2 e 26 do Contrato de Concessão
Tendo em vista que: (i) a Concessionária assume os riscos de custos relacionados aos serviços concedidos (Cláusula 25.1.2), de aumento do custo de capital
(Cláusula 25.1.7) e de obtenção dos ﬁnanciamentos necessários à exploração da Concessão (Cláusula 30.1); e (ii) o Contrato de Concessão já prevê
mecanismo de compar lhamento do risco de variação cambial, conforme Cláusula 25.2.2 e Cláusula 26, entendemos que a Cláusula 24, rela va ao
compar lhamento de ganhos econômicos deve ser excluída da versão ﬁnal do Contrato de Concessão.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os disposi vos contratuais acima mencionados têm ﬁnalidades diversas, não cabendo a exclusão da cláusula 24.
3.28.110
Cláusulas 25.1.6, “ii”, do Contrato de Concessão
Há erro material no disposi vo em referência, qual seja: “30 (noventa) dias”. Entendemos que o risco alocado à Concessionária, no caso, é de 30 (trinta) dias a
cada período de 12 (doze) meses.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Trata-se de erro material que será corrigido na minuta de Contrato.
3.28.111
Cláusulas 25.1.9, 25.2.8 e 33.1 do Contrato de Concessão
Entendemos que a hipótese de ocorrência de evento caso fortuito ou de força maior também poderá ser causa de ex nção contratual, devendo ser acrescida
ao rol da cláusula 33.1. Nessa hipótese, as Partes veriﬁcariam todos os custos e indenizações razoavelmente levantados, para que se mantenham, na maior
medida possível, indenes em relação aos efeitos dos atos constatados. Ainda, a medida de ex nção poderá não ser aplicável caso as Partes cheguem a
consenso sobre ajustes em obrigações e outros pontos contratuais para que haja a possibilidade de operação, inclusive diminuição de obrigações, revisão de
inves mentos, período de operação e outros pontos que possam ser considerados como relevantes à luz da nova realidade contratual.
Ante o racional acima, sugerimos a exclusão das cláusulas 25.1.9 e 25.2.8 e a inclusão de regramento especíﬁco para a hipótese de ocorrência de evento de
caso fortuito ou força maior, conforme abaixo:
X.1. Resguardadas as disposições em contrário expressas neste Contrato, a ocorrência de situações de caso fortuito ou força maior é considerada como de
risco compar lhado, da seguinte forma:
X.1.1. Nenhuma das Partes será considerada inadimplente se o cumprimento de obrigações ver sido impedido pela ocorrência de caso fortuito ou força
maior cujas consequências não sejam passíveis de contratação de cobertura por seguro disponível no mercado securitário brasileiro e em condições
comerciais viáveis, nos termos deste Contrato e seus Anexos, devendo comunicar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas à outra Parte a ocorrência
de qualquer evento dessa natureza.
X.1.2. Salvo se o Poder Concedente fornecer outras instruções por escrito, a Concessionária con nuará cumprindo suas obrigações decorrentes do Contrato,
na medida do razoavelmente possível, e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou
caso fortuito, cabendo ao Poder Concedente, da mesma forma, cumprir as suas obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito.
X.1.2.1. As Partes poderão acordar sobre a possibilidade de revisão contratual ou ex nção da CONCESSÃO.
X.1.2.2. Caso as Partes optem pela ex nção do Contrato:
(i) a indenização devida à Concessionária cobrirá as parcelas indicadas na Cláusula 35.2; e
(ii) a Concessionária arcará com os demais danos emergentes que sofrer em decorrência do evento de força maior ou caso fortuito.
X.1.2.3. Caso o Poder Concedente opte pela revisão contratual, deverá haver uma divisão equita va dos prejuízos causados pelo evento.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista o alinhamento das informações trazidas no quesito em referência ao ordenamento vigente, as sugestões serão acatadas a
par r do ajuste das cláusulas contratuais per nentes.
3.28.112
Cláusula 25.1.10 e 25.2.11 do Contrato de Concessão
Recomendamos o ajuste de tal previsão, com vistas a afastar discussões sobre possibilidade ou não de constatação do passivo ambiental e com base em qual
técnica (subje vidade da averiguação de “aprofundada auditoria ambiental”). O risco a ser assumido pela Concessionária deve se limitar a passivos
ambientais a que tenha dado causa – isto é, passivos ambientais cujo fato gerador seja posterior à Operação Comercial da Rede. A existência de passivos
ambientais decorrentes de fato gerador anterior à Operação Comercial decorre de prá cas e/ou descumprimentos de legislação ocasionados pelo próprio
Poder Concedente e/ou pelo Metrô-DF, e não pela Concessionária. Não há base jurídica, portanto, para que seja responsabilizada em tais casos. Nesses
termos, entendemos que a Concessionária deve se responsabilizar tão-somente pelos passivos ambientais cujo fato gerado preceda a Operação Comercial da
Rede.
Sugerimos, adicionalmente, com vistas à isonomia na preciﬁcação das propostas pelas licitantes e à eliminação de assimetrias informacionais, que seja
previsto um valor teto (i.e., cap) para tratamento de passivos ambientais ao qual a Concessionária estará exposta. Com isso, evita-se o fenômeno da seleção
adversa (i.e., atração de licitantes aventureiros, que apresentam propostas de preço aparentemente mais vantajosas à Administração, por não preciﬁcarem o
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risco em questão e, caso o risco se materialize, não têm condições de remediá-lo), ao passo em que se assegura que as licitantes não preciﬁquem o risco de
maneira mais conservadora.
Outro aspecto relevante que deve ser contemplado na versão ﬁnal do Contrato é o de que a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal deve se
responsabilizar por atender às condicionantes das licenças e autorizações ambientais que deveriam ser executadas antes da assinatura do contrato de
concessão. Em especial, o Metrô-DF deve se encarregar da condicionante que solicita a elaboração e execução do Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas, para área degradada pelas obras de instalação do Metrô iniciadas no ano de 1992. Trata-se de matéria sobre a qual o Metrô-DF é quem detém as
informações necessárias para dar cumprimento à obrigação e, bem por isso, é quem detém maior capacidade de gerenciamento desta condicionante, mo vo
pelo qual deve assumi-la.
Recomendamos, ademais, que a ﬁgura do Auditor Independente, prevista na Cláusula 40, seja acionada para atuar como agente técnico para apoio à
avaliação dos bens integrantes da Concessão pela Concessionária, incluindo as a vidades de perícia de engenharia para avaliar as condições de recebimento
da infraestrutura, bens e equipamentos relacionados à Concessão, além da iden ﬁcação de eventuais vícios, defeitos, passivos, inclusive os ambientais, e
quaisquer outras não-conformidades dos equipamentos, dos sistemas, das instalações e/ou de quaisquer outros bens relacionados à Concessão, até o
recebimento, pela Concessionária, de toda a infraestrutura existente. Com isso, busca-se facilitar a gestão contratual e afastar discussões entre Poder
Concedente e Concessionária sobre a origem dos passivos ambientais e sobre a natureza oculta ou aparente de vícios iden ﬁcados nos Bens da Concessão,
delegando-se tal avaliação a terceiro tecnicamente qualiﬁcado para realizar a aferição. Ademais, entendemos que a Concessionária deverá formalizar a
contratação do Auditor Independente antes do Período de Transição, para que o auditor possa acompanhar e subsidiar as a vidades técnicas a serem
conduzidas durante este período, incluídas as a vidades de transição e recebimento de bens pela Concessionária.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: As contribuições apresentadas já foram respondidas anteriormente.
3.28.113
Cláusulas 25.1.11 e 39 do Contrato de Concessão
Entendemos que devem ser considerados “riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência”, para os ﬁns
da Cláusula 25.1.11, aqueles expressamente listados na Cláusula 39.
De acordo com o art. 4º, VI, da Lei nº 11.079/2004, os contratos de PPP devem prever a repar ção obje va dos riscos as partes. Da maneira como concebida,
a Cláusula 25.1.11 carece de obje vidade, por ser demasiadamente ampla e não indicar, com clareza e grau adequado de especiﬁcação os riscos que
efe vamente devem ser assumidos pela Concessionária. Nesse sen do, entendemos que a Cláusula 39 do Contrato de Concessão supre a lacuna da Cláusula
25.1.1, pois elenca especiﬁcamente os riscos que deverão estar contemplados nas coberturas securitárias que serão contratadas pela Concessionária.
Sugerimos, portanto, a seguinte redação para a Cláusula 25.1.11:
“25.1.11. Riscos que deverão ser objeto de cobertura de seguros contratada pela Concessionária, nos termos da Cláusula 39;”.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das considerações trazidas no quesito em referência à execução da Concessão com eﬁciência e transparência, a
sugestão será atendida a par r da modiﬁcação da redação do disposi vo contratual em comento.
3.28.114
Cláusulas 27.2.5 e 27.3 do Contrato de Concessão
Com relação ao procedimento para reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato, sugerimos que, 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, das projeções constantes do Plano de Negócios da licitante.
Sugere-se, ademais, 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: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Para ﬁns de determinação dos ﬂuxos dos dispêndios marginais sempre deverão ser u lizadas as melhores informações disponíveis e para a
Taxa de Desconto real anual sempre será u lizada aquela mais apropriada de mercado.
3.28.115
Cláusula 28 do Contrato de Concessão
Em prol da boa governança da Concessionária, sugerimos a inclusão de regramento sobre contratações com partes relacionadas, conforme abaixo:
A.1 A Concessionária deverá, em até 1 (um) mês contado do início da vigência deste Contrato, desenvolver, publicar e implantar Polí ca de Transações com
Partes Relacionadas, observando, no que couber, as melhores prá cas de governança corpora va, e contendo, no mínimo, os seguintes elementos:
A.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;
A.1.2. procedimentos para auxiliar a iden ﬁcação de situações individuais que possam envolver conﬂitos de interesses e, consequentemente, determinar o
impedimento de voto com relação a acionistas ou administradores da Concessionária;
A.1.3. procedimentos e responsáveis pela iden ﬁcação das partes relacionadas e pela classiﬁcação de operações como transações com partes relacionadas;
A.1.4. indicação das instâncias de aprovação das transações com Partes Relacionadas, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevância;
A.1.5. dever de a administração da companhia formalizar, em documento escrito a ser arquivado em sua sede, as jus ﬁca vas da seleção de partes
relacionadas em detrimento das alterna vas de mercado.
A.2. A Polí ca de Transações com partes relacionadas deverá ser atualizada pela Concessionária sempre que necessário de forma a conferir maior efe vidade
à transparência e comuta vidade das transações com partes relacionadas.
A.3. Quaisquer contratações com partes relacionadas devem se dar em termos e condições equita vas de mercado.
RESPOSTA: Aceita
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JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à execução da Concessão com transparência, as sugestões
serão adotadas a par r da complementação do disposi vo contratual.
3.28.116
Cláusula 30.2 do Contrato de Concessão
Em prol da simplicidade de formas e com vistas a afastar o formalismo excessivo no âmbito das obrigações contratuais, sugerimos que a Concessionária possa
apresentar cópia simples dos contratos de ﬁnanciamento e de garan a que venha a celebrar, bem como de documentos representa vos dos tulos e valores
mobiliários que venha a emi r, além de quaisquer alterações a esses instrumentos.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Entende-se que a proposta não se faria essencial ao melhor desenvolvimento da Concessão.
3.28.117
Cláusula 30.5 do Contrato de Concessão
Em linha com hipóteses já elencadas na Cláusula 30.5 do Contrato de Concessão, entendemos que deve ser expressamente vedado à Concessionária efetuar
o pagamento de principal e/ou juros de mútuos contraídos por Partes Relacionadas.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à melhor execução da Concessão, a sugestão será atendida
mediante a complementação da Subcláusula 30.5 do Contrato de Concessão.
3.28.118
Cláusula 33.1 do Contrato de Concessão
Sugerimos a inclusão, no rol de hipóteses de ex nção contratual, da possibilidade de rescisão amigável do Contrato de Concessão. Tendo em vista se tratar de
contrato de longo prazo, sujeito a mudanças drás cas de conjuntura, entende-se benéﬁca a previsão da possiblidade de as Partes acordarem a ex nção
contratual, observados requisitos de par cipação popular para legi mação da alterna va.
Em linha com o exposto, sugere-se o seguinte regramento:
“X.1. As Partes poderão acordar a ex nção consensual do presente Contrato, se as caracterís cas e o contexto de prestação dos serviços em determinada
época assim o jus ﬁcarem.
X.1.1. A ex nção consensual deverá ser mo vadamente jus ﬁcada pelas Partes.
X.1.2. Em caso de ex nção consensual, as Partes pactuarão, de boa-fé e em estritas condições de mercado, eventuais pagamentos ou indenizações
eventualmente devidas, bem como medidas de compensação e de transação de obrigações.
X.1.3. A proposta de ex nção consensual poderá ser precedida de processos de audiência e de consulta públicas, para que se colham subsídios democrá cos
em relação à sua implementação”.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: As hipóteses de ex nção contratual constantes da legislação já constam da minuta de Contrato.
3.28.119
Cláusula 35.2, “ii”, do Contrato de Concessão
Entendemos que, em caso de encampação, a Concessionária deve ter assegurado, em qualquer hipótese, que a indenização a ser recebida cobrirá os lucros
cessantes – e não apenas na hipótese da cláusula 35.2, “ii.2”.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à melhor execução da Concessão, sugere-se seu atendimento,
a par r da modiﬁcação da documentação do Projeto, para que sa sfaça as pretensões do quesito.
3.28.120
Cláusula 39 do Contrato de Concessão
Sugerimos que a cláusula seja alterada para a seguinte redação:
Cláusula 39 SEGUROS
39.7.1. Seguro Tipo Todos os Riscos, na modalidade de Riscos Operacionais para danos materiais cobrindo perda, destruição ou danos em todos ou em
quaisquer bem integrantes da CONCESSÃO, devendo tal seguro contemplar, no mínimo, as seguintes coberturas:
1. Danos Materiais, incluindo Danos da Natureza, mas não limitado a (Alagamento, Inundação, Desmoronamento, Terremoto, Vendaval, Ciclone, Tornado,
Granizo, Fumaça, Queda de Aeronaves e/ou objetos similares e/ou espaciais;
2. Danos Elétricos;
3. Roubo de Valores;
4. Equipamentos Eletrônicos;
5. Tumultos, Greves, Lockouts, Vandalismos, Atos Dolosos;
6. Vendaval, ciclone, tornado, Queda de Granizo e Fumaça;
7. Acidentes com os Trens e Equipamentos Auxiliares de Apoio as operações (colisão, descarrilamento, abalroamento e outros de qualquer natureza;
8. Despesas Extraordinárias;
9. Despesas Emergenciais e de Agilização para Manutenção do Fluxo de Trens;
10. Honorários de Peritos para Danos Materiais e Perda de Receita Bruta;
11. Serviços de Interrupção do Fornecimento de U lidades;
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12. Impedimento de Acesso;
13. Pequenas Obras de Engenharia / Conservação e Manutenção;
14. Bens do Segurado Temporariamente em locais de Terceiros;
15. Demolição / Aumento do Custo de Construção;
16. Despesas de Desentulho; e
17. Perda de Receita decorrente dos Danos Materiais sofridos
39.7.1.1. O Valor em Risco de Danos Materiais deverá ser igual ou superior ao valor total dos Bens Reversíveis.
39.7.2. Seguro de responsabilidade civil operações, cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente, bem como seus administradores, empregados,
funcionários, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a tulo de danos materiais, pessoais e morais,
custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das a vidades abrangidas pela Concessão,
Despesa de Contenção de Sinistro, inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus
veículos, responsabilidade civil cruzada, considerando bens da concessionária em áreas de inﬂuência, danos a terceiros decorrentes de poluição acidental
súbita, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenização compa veis com os riscos assumidos para danos a terceiros com limite mínimo de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
39.7.3. Seguro de responsabilidade civil – RC de obras, à exceção das obras de Conservação e Manutenção que estarão sendo amparadas pela cobertura de
RC das operações, sempre que forem realizadas intervenções para implementação de melhorias à Rede Metroviária, com vigência equivalente ao prazo de
execução da respec va intervenção, cobrindo a Concessionária e o Poder Concedente, bem como seus administradores, empregados, funcionários,
subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a tulo de danos materiais, pessoais e morais, custas
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das a vidades abrangidas pela Concessão, inclusive,
mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veículos, devendo tal seguro ser contratado com
limites de indenização compa veis com os riscos assumidos para danos a terceiros com limite mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e com as
seguintes coberturas adicionais:
1. Responsabilidade Civil com Fundações;
2. Responsabilidade Civil Cruzada;
3. Erro de Projeto;
4. Poluição Súbita/acidental;
5. Danos Morais Decorrentes da Básica;
6. Responsabilidade Civil Empregador;
7. Danos Morais Decorrentes de Empregador; e
8. Despesas para Contenção de Sinistro
39.7.4. Seguro de riscos de engenharia, sempre que forem realizadas intervenções para implementação de melhorias à Rede Metroviária, com vigência
equivalente do prazo de execução da respec va intervenção, cobrindo a Concessionária por danos materiais a tal intervenção. O seguro de risco de
engenharia deverá ser no valor de 100% (cem por cento) do valor dos respec vos Inves mentos, à luz do Plano de Negócios e do Anexo 9, e deverá contemplar
as seguintes coberturas adicionais:
1. Erro de projeto / risco do fabricante - com LEG 3;
2. Manutenção ampla;
3. Despesas extraordinárias;
4. Despesas de desentulho;
5. Tumultos; greves lockouts, atos dolosos / vandalismos
6. Honorários de peritos;
7. Despesas de salvamento e contenção de sinistros;
8. Propriedades circunvizinhas; e
9. Obras/ instalações contratadas aceitas e/ou colocadas em serviço
Com relação ao item 39.5, adicionalmente, entende-se que deve ser excluída a exigência de cópia auten cada das apólices de seguro, bastando o envio de
cópia simples.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à melhor execução da Concessão, as sugestões serão
atendidas a par r da complementação da documentação do Projeto, para que sa sfaça as pretensões do quesito.
3.28.121
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 rela vamente 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
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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: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: As sugestões já foram avaliadas anteriormente em contribuições do mesmo par cipe.
3.28.122
Cláusula 40.1 do Contrato de Concessão
Entendemos que a par cipação do Auditor Independente nas a vidades de transição e recebimento de bens pela Concessionária é essencial para a segurança
jurídica do Projeto e para a boa gestão contratual. Nesse sen do, sugerimos que a formalização da contratação do Auditor Independente deva ocorrer nos
primeiros 30 dias do Período de Transição.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à resolução de conﬂitos contratuais, a sugestão será atendida
a par r da modiﬁcação da redação do disposi vo contratual acima mencionado.
3.1.28.123
Cláusula 40.2.5.1 do Contrato de Concessão
Tendo em vista que inexiste regulamento do Distrito Federal que discipline a escolha de árbitros na hipótese de a arbitragem não envolver somente as Partes,
sugerimos a exclusão da cláusula em referência, em bene cio da segurança jurídica. Considerando que a arbitragem será regida pelo Regulamento do CAMCCBC, com a exclusão da Cláusula 40.2.5.1 será aplicado o art. 4.16 do Regulamento, segundo o qual “[n]o caso de arbitragem com múl plas partes, como
requerentes e/ou requeridas, não havendo consenso sobre a forma de indicação de árbitro pelas partes, o Presidente do CAM-CCBC deverá nomear todos os
membros do Tribunal Arbitral, indicando um deles para atuar como presidente, observados os requisitos do ar go 4.12 deste Regulamento.”
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à resolução de conﬂitos contratuais, a sugestão será atendida
a par r da modiﬁcação da redação do disposi vo contratual acima mencionado.
3.28.124
Cláusula 40.2.9 do Contrato de Concessão
Entendemos que as custas iniciais para instauração do procedimento arbitral caberão à Parte que pleitear a instauração da arbitragem, sem prejuízo do
ressarcimento pela Parte perdedora (quando a Parte perdedora não ver instaurado a arbitragem) ao ﬁnal do procedimento.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, destaque-se que a Subcláusula 40.2.9 do Contrato, ao prever que “a parte vencida no procedimento de arbitragem arcará
com todas as custas do procedimento, incluindo os honorários dos árbitros”, atribui à referida parte todos os custos mencionados no quesito em referência.
De todo modo, o disposi vo será complementado, conforme sugestão, para explicitar que, ao início do procedimento, caberá à Parte que pleiteie a
instauração da arbitragem arcar com suas custas iniciais.
3.28.125
Cláusula 40.2 do Contrato de Concessão
Considerando que a arbitragem será regida pelo Regulamento do CAM-CCBC e que a Resolução Administra va 32/2018 do CAM-CCBC prevê a ﬁgura do
árbitro de emergência, sugerimos a inclusão da seguinte subcláusula:
“As partes acordam, nos termos do ar go 1º da RA 32/2018 do Regulamento de Arbitragem do CAM-CCBC, que as medidas de urgência que não possam
aguardar a cons tuição do tribunal arbitral serão decidas por árbitro de emergência”
Ademais, em se tratando de uma arbitragem que possivelmente envolverá órgão da administração pública, o CAM-CCBC recomenda a inclusão da seguinte
cláusula, cuja inclusão também sugerimos:
“O procedimento arbitral respeitará o princípio cons tucional da publicidade, salvo em relação às informações relacionadas à disputa que, eventualmente, se
classiﬁquem como de caráter sigiloso, nos termos da legislação aplicável. ”
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à resolução de conﬂitos contratuais, a sugestão será atendida a
par r da alteração da redação dada às cláusulas relacionadas ao assunto.
3.28.126
Cláusula 17.7 do Contrato de Concessão
Entendemos que o disposi vo em referência deve ter a sua redação ajustada na versão ﬁnal da minuta de contrato de concessão, passando a veicular a
seguinte disposição:
"...o Contrato poderá ser aditado para atualização da deﬁnição de alíquotas devidas à Concessionária e às prestadoras dos respec vos serviços públicos a
tulo de Tarifa de Passageiros e Subsídio no âmbito de viagens compar lhadas, mediante negociação junto a Concessionária."
A alteração pretendida visa a manter o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato, tendo em vista que se trata de cláusula intrínseca à equação econômicoﬁnanceira contratual, sendo impera va a concordância da Concessionária para sua alteração (conforme art. 58, § 1º, da Lei nº 8.666/1993)
RESPOSTA: Contribuição rejeitada
JUSTIFICATIVA: Conforme as Subcláusulas 17.5.1 e 17.6.1 do Contrato de Concessão, cabe ao Poder Concedente deﬁnir a sistemá ca de repar ção de receitas
oriundas de viagens integradas entre as delegatárias dos serviços do STPC, inclusive no que tange ao pagamento do Subsídio – que observa sistemá ca
especíﬁca prevista na legislação.
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Sendo assim, caso novos modos de transporte passem a integrar o STPC, ou seja alterada a repar ção de receitas entre os modos rodoviário e metroviário do
Sistema, entende-se que caberia ao Poder Concedente implementar as per nentes mudanças ao Contrato de Concessão, por meio de aditamento, caso em
que, havendo desequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do Contrato, ensejaria o reequilíbrio, nos termos do disposto na minuta de Contrato.
3.1.28.127
Contrato de Concessão
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 o Veriﬁcador Independente será responsável por
realizar a aferição dos índices de desempenho. 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 pelo Veriﬁcador independente, trazendo celeridade e imparcialidade ao mecanismo de
pagamento. O Veriﬁcador Independente não poderá ter nenhum vínculo com as Partes.
A escolha do Veriﬁcador Independente deverá ser realizada pelo Poder Concedente, a par r de lista tríplice fornecida pela Concessionária. A contratação e o
custeio do Veriﬁcador Independente serão atribuídos à Concessionária, tendo em vista que esta é a melhor alocação contratual.
A versão ﬁnal da Minuta de Contrato deve deixar claro, também, que a depender das necessidades concretas em relação ao papel do Veriﬁcador
Independente no âmbito da Concessão e da exper se dos prestadores de serviços do mercado.
Nesse sen do, sugere-se a seguinte cláusula na versão ﬁnal dos documentos da licitação:
“A CONCESSIONÁRIA deverá contratar empresa ou consórcio de empresas para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE para avaliação do a ngimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO do presente CONTRATO, observado o procedimento e os requisitos previstos no Anexo Veriﬁcador Independente.
Caberá igualmente ao Veriﬁcador Independente informar ao Banco Gestor de Recursos eventuais alterações no valor da Contraprestação Pública Mensal Fixa,
a exemplo daquelas rela vas a: (i) incidência de correção monetária; (ii) eventuais ajustes decorrentes de processos de recomposição do equilíbrio econômicoﬁnanceiro do Contrato, nos termos do Anexo Condições de Contratação do Banco Gestor de Recursos.
O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercício de suas a vidades e sob a orientação do PODER CONCEDENTE, realizará as diligências necessárias ao
cumprimento de suas funções, realizando levantamentos e medições de campo e colhendo informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE,
devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSÃO.
A aferição realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE terá como parâmetro o Anexo 2 – Parâmetros de Desempenho, sendo que os relatórios por ele
produzidos deverão ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE, na periodicidade deﬁnida contratualmente. ”
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A competência para veriﬁcação do cumprimento dos Parâmetros de Desempenho seria da Autoridade Fiscalizadora, no âmbito de processo
administra vo formal, conduzido pelo referido órgão ou en dade técnica da Administração Distrital, qualiﬁcado para assumir tal tarefa, na qualidade de
regulador, ﬁscalizador e controlador da prestação dos Serviços.
3.28.128
Contrato de Concessão
Sugerimos a inclusão de cláusula de integridade e an corrupção no Contrato de Concessão, conforme sugestão abaixo:
A.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).
A.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.
A.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.
A.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 exagentes 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.
A.4 O Programa de Conformidade deverá ser atualizado periodicamente, no máximo a cada 03 (três) anos.
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A.4.1 O Programa de Conformidade da Concessionária e suas atualizações posteriores deverão ser aprovadas pelo Poder Concedente.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência melhor execução da Concessão, segundo parâmetros de
transparência, as sugestões serão implementadas a par r da complementação do Contrato de Concessão.
3.28.129
Tabela 39, Item 1.1.10.3, Produto 3 - Estudos de Engenharia
Para a es ma va do fornecimento e instalação de Sistemas de Telecomunicações, considerando como base o contrato 4202221301 do Metrô SP, atualizado
no ano base ago/2019, corrigido apenas pelo IPCA, o valor do inves mento seria na ordem de R$ 4.800.000,00, e não R$ 4.500.000,00, conforme informado
na Tabela 39.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Os valores serão corrigidos e incorporados ao Modelo Econômico-Financeiro.
3.28.130
Tabela 8 – CAPEX, Item 7, 5.5 Inves mentos – CAPEX
Na Tabela 8 não estão incluídos os valores referentes ao inves mento dos sistemas de Telecom necessários para o funcionamento do Sistema Metroviário.
Sugere-se a inclusão dos itens abaixo na respec va tabela como inves mentos no ANO 1 da Concessão. Nesta tabela consta o valor base atualizado para
ago/19 de cada sistema por estação e sua somatória, tendo como base o contrato 4202221301 do Metrô SP:
Sistema

Valor es mado por estação (comparado com L15) Valor Total (Comparado L15)

SME
SCAP
SCA
SCL
TOTAL

R$ 1.345.566,15
R$ 952.686,22
R$ 632.738,51
R$ 527.001,81
R$ 93.365.802,87

R$ 36.330.286,08
R$ 25.722.528,01
R$ 17.083.939,82
R$ 14.229.048,95

A seguir são descritas as premissas consideradas para este inves mento previsto:
SME:
§ Subs tuição completa do sistema das estações no 1º ano;
§ Subs tuição dos hardwares (IHMs, servidores e storages), so ware de monitoramento e câmeras;
§ Implantação câmeras nas subestações externas, entrada e saída de túneis e trechos via no 1° ano.
SCAP:
§ Subs tuição completa dos bloqueios (181);
§ Inclusão de 2 bloqueios PNE´s por estação;
§ Gestão da Arrecadação;
§ Validadores com QRCode e EMV-NFC.
SCA:
§ Implantação do sistema de controle de acesso completo: so ware, controladoras e leitoras nas estações, pá os e subestações;
§ Considerado o controle de 5 portas por estação e 2 por subestação externa;
§ Considerado o controle no CCO, torre do pá o e na sala do CMS.
SCADA:
§ Troca do sistema supervisório atual;
§ Ampliação dos sistemas monitorados/controlados atualmente (Por exemplo, as escadas rolantes não têm monitoramento atualmente e isso pode impactar
nos indicadores);
§ Implantação do SCC (Sistema de Controle Centralizado);
§ Considerado que os sistemas integrados já possuirão interface preparada;
§ Implantação em todas as estações, subestações e pá os;
§ Aquisição de licenças viewers.
Ainda neste item do CAPEX, os sistemas abaixo não foram considerados no referido documento. No entanto sugere-se que os mesmos sejam incluídos uma
vez que são necessários para a Operação do sistema Metroviário do DF, incluindo suas respec vas reposições.
Sistema

Valor Total Es mado (Ano 1)

Valor Total Es mado para Reinves mentos
(Vida ú l)

CCO
SSO
Sist. Adm.
Data Center
Atend 0800
Infra Básica
Infra Sinaliz.
TOTAL GERAL

R$ R$ 700.000,00
R$ 24.600.000,00
R$ R$ 300.000,00
R$ 2.650.000,00
R$ R$ 28.250.000,00

R$ 4.800.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 16.500.000,00
R$ 6.200.000,00
R$ 1.270.000,00
R$ 13.510.000,00
R$ 7.400.000,00
R$ 52.280.000,00
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A seguir são apresentadas as premissas consideradas:
CCO:
Reposição de videowall do CCO;
Reposição das IHMs de operação;
Reposição do mobiliário (poltronas e mesas).
SSO:
Instalação de um novo conjunto de mobiliário técnico e poltronas no 1º ano;
Subs tuição das IHMs no 1º ano;
Reposição das IHMs de operação;
Reposição do mobiliário técnico e poltronas.
Sist. Adm: Sistemas Administra vos:
Sistemas de Gestão de Ocorrências;
Sistemas Operacionais;
Sistemas Administra vos.
Data Center:
Reposição de NoBreaks e Ar Condicionado.
Atendimento 0800:
Aquisição de um sistema de URA com gestão de ﬁla de atendimento, gravação e aparelhos telefônicos;
Aquisição de equipamentos de microinformá ca para 2 postos de atendimento.
Infra Básica:
Aquisição de equipamentos, aplica vos e sistemas básicos para a administração e operação do negócio - 1º ano;
Aquisição de Licenças de Oﬃce 365 e sistemas operacionais, para o 1º ano;
Implantação de salas de reuniões, vídeo conferência e impressora plo er.
Infra Sinaliz: Infra básica para o sistema de Sinalização:
Reposição dos hardwares (servidores de virtualização, IHMs e switchs) que serão implantados na modernização do sistema.
Maior detalhamento sobre as sugestões de inves mentos encontra-se no arquivo anexo a esta contribuição
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Será feita a complementação nos cadernos dos estudos de viabilidade e os valores serão corrigidos e incorporados ao Modelo EconômicoFinanceiro.
3.28.131
Item: 19.1.5 (página 43) do Edital de Concessão
Neste item é citada a necessidade de provimento, instalação, manutenção, conservação e operação de recursos tecnológicos compa veis com aquelas
integrantes do SIT, nas estações da Rede Metroviária e nos Terminais de Integração designados pelo Poder Concedente ou em acordo operacional ﬁrmado
com as demais delegatárias dos serviços que compõem o STPC, para cons tuição da en dade associa va a que se referem o Decreto Distrital nº 38.010/2017
(Regulamento do SBA e do SIT) e a Lei Distrital nº 6.334/2019 (a “En dade Associa va”), nos termos do Anexo 1 – Minuta do Contrato.
Acontece que, a implantação, manutenção, conservação e operação destes recursos tecnológicos nos Terminais de Integração, não faz parte do Estudo de
Viabilidade e dos Inves mentos, conforme o documento 5.5 Inves mentos – CAPEX.
Sugere-se re rar a parte dos terminais, alterando a redação conforme a seguir:
19.1.5. O provimento, instalação, manutenção, conservação e operação de recursos tecnológicos compa veis com aquelas integrantes do SIT, nas estações da
Rede Metroviária designados pelo Poder Concedente ou em acordo operacional ﬁrmado com as demais delegatárias dos serviços que compõem o STPC, para
cons tuição da en dade associa va a que se referem o Decreto Distrital nº 38.010/2017 (Regulamento do SBA e do SIT) e a Lei Distrital nº 6.334/2019 (a
“En dade Associa va”), nos termos do Anexo 1 – Minuta do Contrato.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, como posto na resposta ao Quesito nº 3.1.26.6, a En dade Associa va, deﬁnida pelo inciso X do
ar go 3º do anexo único ao Decreto Distrital nº 38.010/2017, representaria a maioria das delegatárias de serviços distritais de transporte público cole vo,
correspondentes exatamente às concessionárias e coopera vas permissionárias de todo o STPC, nos termos do inciso IX do mesmo ar go.
A Rede Metroviária está expressamente inserida tanto no STPC, quanto no SIT, consoante o Decreto nº 38.010/2017 e a Lei Distrital nº 4.011/2007. Por meio
da En dade Associa va, a Concessionária, caso decidisse integrá-la, desempenharia diversas a vidades per nentes à cons tuição, à operação e à
manutenção do SIT, compar lhando responsabilidades com as demais delegatárias do STPC, em atendimento ao referido decreto.
Caso não decidisse integrá-la, porém, a Concessionária não poderia simplesmente deixar de implementar, operar e manter o SIT no âmbito da Rede, na
medida em que se trata de essencial mecanismo de integração entre os modos de transporte componentes do STPC, de acordo com o ordenamento vigente.
Por este mo vo, tomou-se as providências narradas na resposta ao supramencionado Quesito nº 3.1.26.6.
Logo, não procede a aﬁrmação de que o conceito de En dade Associa va não tem aplicação ao modo metroviário de transporte público cole vo no Distrito
Federal, já que, por exemplo, o ar go 15, § 2º, do Decreto Distrital nº 38.010/2017 atribui a essa en dade deveres que se referem diretamente à Rede
Metroviária. Sendo assim, não é possível deixar de mencionar a En dade Associa va na documentação componente do Projeto, uma vez que suas menções
decorrem da própria legislação e regulação aplicável à prestação dos Serviços.
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3.28.132
Cláusula 5 do Contrato de Concessão
Sugere-se esclarecer da relação de Bens da Concessão se fazem parte os seguintes itens e, portanto, se sua recuperação, manutenção e conservação serão de
responsabilidade da Concessionária:
Passarela metálica sobre o estacionamento de trens da estação Ceilândia;
Passarela em concreto entre Estação Onoyama e Estação Centro Metropolitano;
Passarela metálica entre Estação Samambaia e Estação Samambaia Sul;
Passarela em concreto entre as Estações Ceilândia Centro e Guariroba
Passarela de ligação entre a Estação Shopping e o Park Shopping;
Viadutos municipais que não fazem parte do sistema metroviário, mas passam sobre a via férrea.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A deﬁnição do que são bens da concessão consta da cláusula 5 da minuta de Contrato de Concessão.
3.28.133
Cláusula 7.1 do Contrato de Concessão
Sugere-se que a Obtenção da Licença de Operação para a estação 104 Sul, tratada na Licença Prévia nº 03/2019, seja concluída pela COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista tratar-se de inves mento que será concluído ao longo do período da Concessão, não faria sen do atribuir a obrigação de obter
Licença de Operação à Metrô/DF que já não será a responsável pela prestação dos serviços metroviários.
3.28.134
Cláusula 25.1 e 25.2 do Contrato de Concessão
Sugere-se que o Contrato de Concessão conﬁra disciplina expressa à alocação do o risco de desocupação da faixa de domínio, conforme segue:
25.1.[●]. Manter a faixa de domínio regular e livre de ocupações durante a fase da Operação Comercial da Rede até o término do Contrato, observado o
disposto na cláusula 25.2.Y.
25.2.Y. Promover a desocupação da faixa de domínio até a data de início da Operação Comercial da Rede.
Entende-se que o Poder Concedente deve ser responsável por entregar a faixa de domínio em condição regular para a Concessionária, livre de ocupações,
quando do início da Operação Comercial da Rede, devendo a Concessionária assegurar a manutenção da faixa de domínio em condição regular e livre de
ocupações até o ﬁnal do Contrato.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Considerando a per nência das informações trazidas no quesito em referência à atribuição de responsabilidades em relação à faixa de
domínio, a sugestão será aceita, com o consequente ajuste das cláusulas contratuais per nentes.
3.28.135
Contrato de Concessão
Sugere-se que a versão ﬁnal do Contrato preveja expressamente que os autos de infração e no ﬁcações recebidos pela Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal não serão repassados para a futura Concessionária, devendo esta úl ma responder apenas pelos eventos e condutas a que der causa,
diretamente.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência à limitação de responsabilidade da Concessionária em relação
à conduta da Metrô-DF previamente à Data de Assunção, a sugestão será aceita, com o consequente ajuste das cláusulas contratuais per nentes.
3.28.136
Item 9, Anexo II do Contrato de Concessão
Não consta nos documentos apresentados as diretrizes para o plano de manutenção de estruturas. Solicitamos complementar qual a periodicidade e
obrigações rela vas a monitoração e execução da recuperação e manutenção das estruturas (túneis, elevados, passarelas, contenções etc.).
Informar se as estruturas (túneis, elevados, passarelas, contenções etc.) deverão ser entregues ao ﬁnal da concessão com determinada nota segundo o
critério de classiﬁcação da ABNT.
Como contribuição segue anexo denominado – Diretrizes de Manutenção, contendo os parâmetros mínimos de manutenção dos a vos que devem ser
seguidos pela Concessionária
RESPOSTA: Esclarecimento
JUSTIFICATIVA: O plano de manutenção das estruturas deverá ser proposto pela futura Concessionária, observados os parâmetros de desempenho constantes
do Contrato de Concessão
3.28.137
Item 3, Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços
Sugere-se informar no referido documento quais as estações possuem AVCB e quais pendências existem nas estações que não possuem AVCB.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: O anexo referente às Diretrizes Operacionais tem por obje vo apresentar as diretrizes e os encargos a serem cumpridos pela
CONCESSIONÁRIA ao longo da CONCESSÂO.
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3.28.138
Item 10, Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços
Para cada obra, intervenção ou inves mento obrigatório a ser executado sugere-se, ao invés de informar o ano de conclusão, informar o prazo em meses
após o início da operação que as mesmas devem ser concluídas.
Como contribuição, sugerimos Anexo denominado “Prazos Sugeridos para Intervenções”, em que constam os prazos máximos para cada intervenção de
melhoria que devem serem realizadas pela Concessionária.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Serão feitos os ajustes necessários nas minutas de Edital de Licitação e de Contrato de Concessão.
3.28.139
Item 10.1, Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços
O documento não cita intervenção para correção do problema de drenagem superﬁcial da área externa que provoca inundação na estação Samambaia Sul.
Como esta deﬁciência de drenagem afeta a operação da estação, sugere-se incluir esta intervenção.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Não foi iden ﬁcada tal deﬁciência ao longo do desenvolvimento dos estudos de viabilidade. Caso necessária, a intervenção deverá ser
realizada pela futura Concessionária.
3.28.140
Item 10.1, Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços
Foi detectada inﬁltração no túnel próximo à estação Praça do Relógio. A causa provável é o vazamento em uma adutora. Esclarecer se a correção deste
problema será de responsabilidade da Concessionária ou se, conﬁrmando-se o problema na adutora, será corrigido pela empresa responsável pela adutora
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Não foi iden ﬁcada tal deﬁciência ao longo do desenvolvimento dos estudos de viabilidade. Caso necessária, a intervenção deverá ser
realizada pela futura Concessionária.
3.28.141
Item 10.1 m, Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços
Sugere-se informar e melhor detalhar as intervenções de melhorias de acessibilidade externa consideradas em cada estação como estacionamentos, baias de
ônibus, ciclovias, paraciclos, bicicletários, adequação de viário externo, passeios, faixas de pedestres, sinalização e iluminação externa, bem como a
abrangência ou extensão destas intervenções.
Como contribuição segue anexo denominado – Diretrizes de Inves mentos para Infraestrutura, Estações e Pá os, contendo os parâmetros mínimos de
melhorias da infraestrutura que devem ser seguidos pela Concessionaria
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: O detalhamento das intervenções deverá ser feito pela futura Concessionária,
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.28.142
Item 11, Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços
Sugere-se incluir nos anexos o projeto execu vo da Estação 104 Sul, bem como o cadastro ou relatório das obras executadas.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: O projeto execu vo da Estação104 Sul deverá ser desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA
3.28.143
Produto 2, Produto 4, Produto 5, Cláusula 1.1 (xxvii) do Contrato de Concessão
Foi encontrada uma grande variabilidade entre os dados de carregamento, expresso em passageiros/hora/sen do e demanda diária nos diferentes Produtos
que u lizam estas informações para dimensionamento de elementos de engenharia, operação e viabilidade econômico-ﬁnanceira.
Ao mesmo tempo, a adoção de curvas de demanda diferentes para dimensionamento da oferta e inves mentos, de curvas de demanda para viabilidade
econômica cria uma distorção no projeto entre usa capacidade de atendimento aos passageiros e sua capacidade de geração de receitas para sua
sustentabilidade.
Sugere-se assim:
1.

que sejam adotados os carregamentos ob dos no Produto P2 – Estudo de Demanda, abordagem para Engenharia, Acessibilidade Total, Tabela 18 e,
consequentemente, a respec va demanda diária para todas as análises referentes ao estudo de viabilidade do projeto, mantendo assim a integridade
entre os dados de CAPEX, OPEX, receitas e alocação de risco de demanda;

2. Seja considerado para todo o período de Concessão, 310 dias úteis equivalentes, para ﬁns de obtenção da receita tarifária anual do projeto, conforme
informações oﬁciais do Metrô DF.
Em anexo, encontra-se documento descrevendo todos os conceitos relacionados ao cálculo de carregamentos, demanda dia e demanda anual, necessários
para a plena compreensão desta contribuição.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
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JUSTIFICATIVA: A metodologia u lizada para fazer a expansão da demanda está adequada. Será feita a compa bilização das demandas constantes dos
diferentes cadernos dos estudos de viabilidade.
3.28.144
Item 1.6.1 Dimensionamento da Frota Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços
O item 1.6.1 Dimensionamento da frota, Tabela 18, apresenta a frota operacional necessária para os anos base de 2018, 2021, 2024, 2031 e 2041, onde a
frota máxima prevista para operação é de 40 trens em 2041.
Foram detectadas, no entanto, inconsistências no dimensionamento da frota, considerando os carregamentos máximos em passageiros/hora/sen do
apresentados no Produto 2- Estudo de Demanda, Tabelas 23, 27 e 31, bem como demais informações oﬁciais disponibilizadas pelo Metrô DF em termos dos
tempos da capacidade do trem e tempos de volta.
Assim, as análises indicam a necessidade de uma frota operacional de 51 trens em 2041, com necessidade de aquisição de 22 novos trens em relação à frota
atual do Metrô DF e 11 trens a mais que o previsto nos estudos de viabilidade.
Em anexo, é feita a demonstração do cálculo da frota de material rodante.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O dimensionamento da frota será revisto, bem como as minutas de Edital e de Contrato, tendo em vista a necessidade de adequar o material
rodante à evolução da demanda.
3.28.145
1)

Elevadores:

Foi iden ﬁcada a necessidade de instalação de 1 elevador no Edi cio Administra vo localizado Pá o Águas Claras para atendimento a norma de
acessibilidade e que não está sendo previsto não previsto na documentação disponibilizada;
2)

Ven lação e clima zação:

Sugere-se a implantação de sistemas de ar condicionado, prioritariamente, em 14 (quatorze) SSO´s das estações que possuem a maior demanda. Essa
necessidade é colocada para o conforto de funcionários que ocupam esses postos de trabalho. O sistema poderá ser baseado em equipamentos com
tecnologia inverter e, obrigatoriamente, u lizar gás ecológico;
3)

Detecção e combate a incêndio:

a)
Sugere-se a implementação de sistema de detecção e combate a incêndio na sala do Centro de Controle Operacional (CCO) dada a sua cri cidade para
a operação das linhas;
b)
Sugere-se a implementação de sistema de detecção e combate a incêndio e por gás na sala técnica anexa ao Centro de Controle Operacional CCO, com
o obje vo de preservar todos os equipamentos nela existentes, essenciais a operação do sistema metro ferroviário;
4)

Máquina de lavar trens:

Sugere-se a aquisição e instalação de 1 máquina de lavar trens em modo automá co, no Pá o de Águas Claras, tendo em vista a necessidade de agilização no
processo de lavar devido a previsão de aumento da frota existente;
5)

Ponte Rolante:

No documento 3- Estudos de Engenharia, na tabela 45, página 382, es mou-se um valor de R$ 100.000,00 para a instalação de 2 pontes rolantes de 3 e 10 T,
respec vamente. Para esses equipamentos são necessários inves mentos na ordem de R$ 2.163.262,27 no total, levando como fonte o Contrato Metrô-SP
4206121301 - fornecimento de sistemas elétricos e auxiliares para as estações Vila Prudente e Oratório e para o Pá o Oratório da Linha 15. Valor Unitário da
ponte rolante R$ 592.895,40 - data base Março/2012.
6)

Grupo Gerador

a)

sugere-se que os grupos geradores, existentes em algumas estações, sejam recapacitados.

b)
sugere-se a aquisição e a implantação de novos grupos geradores para garan r o suprimento de energia e o funcionamento dos sistemas e
equipamentos das estações;
7)
não foi elaborado um estudo rela vo à necessidade de aquisição de sobressalentes para os sistemas auxiliares, na forma de inves mento, frente aos
itens de estoque disponíveis atualmente.
Como forma de contribuição também se sugere o estabelecimento de diretrizes para a realização dos inves mentos, constando como sugestão destas, o
arquivo que se encontra em anexo a contribuição
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Considera-se a modelagem apresentada em relação aos itens constantes da contribuição adequada, à exceção da orçamentação das pontes
rolantes que será corrigida nos estudos de viabilidade, com impacto na modelagem econômico-ﬁnanceira.
Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro certame licitatório,
sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a adequada prestação
de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se basear no estudo
apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.28.146
ANEXO 2 – Item 9, Indicadores de Manutenção / Fator de Conﬁabilidade
O Fator de Conﬁabilidade tem como obje vo avaliar a conﬁabilidade da Concessão no tocante a registros e execuções de a vidades no Sistema de Gestão da
Manutenção. Desta forma, sugere-se abaixo nova redação para o indicador a ﬁm de esclarecer seus obje vos, deﬁnições e metodologia de avaliação:
Obje vo: O obje vo do Indicador FC (Fator Mul plica vo de Conﬁabilidade de Dados) é medir a conﬁabilidade dos dados ob dos do Sistema de Gestão de
Manutenção no tocante à execução de manutenção preven va programada, registro de ocorrências urgentes, ocorrências po COPESE e sua evidência de
comunicação à COMISSÃO DE CONCESSÇÃO e cumprimento aos critérios de Trem disponível, Estação disponível e Sistemas de Via Disponíveis. Entende-se,
portanto, que o indicador FC monitora exclusivamente a asser vidade dos registros no sistema de gestão da manutenção, fonte de informação para o cálculo
dos demais indicadores.
Será ob do o resultado através de inspeções ou auditorias a critério do PODER CONCEDENTE, nas instalações e acompanhamento de manutenções às
instalações e trens, na qual for constatado que o evento conﬁgure Estação, Trem ou Via Indisponível, e que NÃO haja o devido registro do evento no sistema
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de gestão da manutenção. Serão observados os seguintes pontos:
•

Cumprimento dos critérios de trem disponível, deﬁnidos no item 6;

•

Cumprimento dos critérios de estação disponível, deﬁnidos no item 7;

•

Execução das a vidades de manutenção descritas no Plano de Manutenção entregue ao PODER CONCEDENTE;

•
Existência de registro de ocorrência no Sistema de Gestão da Manutenção sobre equipamentos inoperantes ou irregularidades observadas nos trens,
estações e via.
•
Existência de registro de ocorrência no Sistema de Gestão da Manutenção sobre ocorrências po COPESE e evidência de comunicação ao PODER
CONCEDENTE.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA:A fórmula de cálculo do FD foi deﬁnida de forma a permi r a aplicação do IQM e do IQS à Tarifa Técnica de Remuneração.
3.28.147
Produto 3 - Estudos de Engenharia, 1.2.3.4 Infraestrutura Necessária para as Oﬁcinas de Manutenção, 1) OFICINA DE TRUQUES
A estrutura citada para Oﬁcina de Truques não contempla todas as a vidades a serem realizadas nos componentes e equipamentos (incluindo Revisão Geral).
Assim, são indicados abaixo os equipamentos que não foram citados e são vitais para execução das a vidades:
- Disposi vos saca-rolamento de ponta de eixo;
- Mesa de testes/taragem de truques;
- Disposi vos de teste de molas pneumá cas;
- Disposi vos de medição tridimensional;
- Disposi vos de inspeção de solda (ultrassom, líquido penetrante ou par culas magné cas);
- Infraestrutura para execução das a vidades relacionadas à solda, cabine de jateamento;
- Cabine de pintura e equipamentos de pintura.
Além disto, a estratégia de revisão deverá estar bem deﬁnida, pois é considerado que a execução das a vidades ocorra em 8 truques por mês, ou seja, 1 trem
por mês. Para que isto ocorra, entende-se que a estratégia adotada é a imobilização de pelo menos 1 trem (o trem em manutenção) para que os processos
possam ocorrer simultaneamente nos 8 conjuntos de truques, o que fará com que a frota ﬁque com uma composição a menos durante o período de 32
meses.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Considera-se o dimensionamento feito para a oﬁcina de truques adequada ao obje vo que se propõe. A estratégia de manutenção, por sua
vez, deverá ser deﬁnida pela futura concessionária.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.28.148
Todos os custos de inves mentos previstos na tabela 44 ou 45 (o texto cita um número e o nome da tabela está com outro) devem ser revistos pois
apresentam grandes inconsistências em relação aos valores pra cados no mercado. Podem ser citados alguns itens os quais apresentam grande defasagem:
Prensa Hidráulica Horizontal:
Valor sugerido: R$ 1.500.000,00
Valor de mercado: R$ 2.400.000,00 – Fonte Concorrência Pública 20120006, realizada pela Cia Cearense de Trens Metropolitanos – Metrofor em Julho/2013 Valor da Contratação na data-base R$ 1.570.000,00 – data base Jul/2013
Torno Rodeiro:
Valor sugerido: R$ 1.200.000,00
Valor aproximado de mercado: R$ 8.925.000,00, Fonte Concorrência Pública 827112011 realizada pela Cia Paulista de Trens Metropolitanos – Valor da
Contratação R$ 5.274.000,00 – data base Fev/2013
Caminhão Socorro + Disposi vos de encarrilhamento
Valor sugerido: R$ 500.000,00
Valor de mercado: R$ 2.430.000,00, conforme pregão eletrônico 50583376 realizado pelo Metrô-SP - R$ 1.572.000,00 – data base Jan/2015
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Será feita a revisão nos cadernos dos estudos de viabilidade e os valores serão corrigidos e incorporados ao Modelo Econômico-Financeiro.
3.28.149
Produto 3 - Estudos de Engenharia, 1.2.5 Especiﬁcações Técnicas do Material Rodante Ferroviário e Custos para seu Aperfeiçoamento e Reposição, Visando
Melhorar as Condições de Segurança e Conforto Ambiental para o Usuário (Acús ca, Iluminação e Clima zação) e Eventual Expansão da Frota,
Com base nas necessidades iden ﬁcadas para readequação das Frotas 1000 e 2000 em termos de sua reforma e instalação de Ar Condicionado, bem como
em contratos de referência do Metrô SP, devidamente atualizados para a data base de ago/2020, foram observadas discrepâncias signiﬁca vas no montante
de inves mentos previsto para adequação da frota existente do material rodante, indicando que os valores previstos de R$ 299.743.151,68 possam sofrer um
acréscimo de pelo menos 100%.
A tabela a seguir resume a atualização dos valores dos contratos 4137721301 e 4137721202, datas-base abr/2009 e dez/2008, respec vamente, e os valores
de inves mentos necessários para reforma dos trens das Frotas 1000 e 2000 do Metrô DF, para cada um. Anexamos a este documento planilha em que o
racional detalhado nesta contribuição é demonstrado.
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CONTRATO DE REFERÊNCIA QTD. DE TRENS/CARROS VALOR NA DATA BASE (R$)

VALOR PARA FROTA METRÔ DF (R$)
80 carros
48 carros ***
Total
Frota 1000
Frota 2000
466.979.105,26 3.113.194,04 997.807.069,09 6.652.047,13 532.163.770,18 103.851.424,08 636.015.194,26
375.692.765,60 2.846.157,32 833.487.346,74 6.314.298,08 505.143.846,51 98.578.503,02 603.722.349,53
476.150.190,00 3.052.244,81 1.028.275.436,82 6.591.509,21 527.320.736,83 102.906.309,18 630.227.446,01
Total

4137721301 *
4137721202 **
4137721302 *

25 / 150
22 / 132
26 / 156

Por carro

VALOR AGO/2020 (R$)
Total

Por carro

* Data Base Abr/09
** Data Base Dez/08
*** Instalação do Ar Cond. + Alim. Aux.
Sugere-se assim a revisão dos valores de CAPEX que subsidiam o modelo-econômico ﬁnanceiro da Concessão.
Também como forma de contribuição, inclui-se em anexo como sugestão o escopo mínimo de reforma dos trens.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Será feita a revisão nos cadernos dos estudos de viabilidade e os valores serão corrigidos e incorporados ao Modelo Econômico-Financeiro.
3.28.150
Produto 3 - Estudos de Engenharia, Sobressalentes
Em nenhum documento foi citada a relação de sobressalentes necessária para manutenção das frotas de trens operacionais, mesmo em decorrência da
revitalização/modernização.
A obtenção de sobressalentes e manutenção de um parque mínimo é necessário para que os trens e a vos sejam man dos em funcionamento e cumpram
com os requisitos operacionais.
Sendo assim, é sugerimos que no estudo sejam quan ﬁcados e preciﬁcados os seguintes itens:
1 – Quan ta vo de sobressalentes atuais;
2 – Quan ta vo de sobressalentes necessários para os trens da série S1000, com valores atuais;
3 – Quan ta vo de sobressalentes necessários para os trens da série S2000, com valores atuais;
4 – Quan ta vo de sobressalentes necessários para os trens da série S1000 (revitalizados/modernizados), com valores atuais;
5 – Quan ta vo de sobressalentes necessários para os trens da série S2000 (revitalizados/modernizados), com valores atuais.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Não foI iden ﬁcada a necessidade de sobressalente adicionais na modelagem realizada.
3.28.151
Em nenhuma parte documento são citadas as estratégias para movimentação dentro dos pá os de manutenção em relação aos trens e veículos auxiliares.
Portanto não citam qual será a estratégia para u lização dos veículos Locotratores (veículos para manobra de trens dentro do pá o), se os mesmos serão
alugados (pra cado atualmente no Metrô Brasília) ou comprados. Tal estratégia deve ser indicada pois impacta diretamente na projeção de custos, tanto de
inves mentos como de custos projetados ao longo da Concessão, pois deverá ser um equipamento dedicado, além da compra/aluguel, a equipe des nada a
realização da manutenção.
Portanto a sugestão é que seja incluído nas obrigações de inves mentos e nos custos de operação a aquisição de 2 locotratores, com valor unitário de R$
1.227.000,00 na data base de setembro de 2014 conforme pregão 017/2014 realizado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Entende-se que a aquisição de 1 TM para os processos de manutenção do material rodante é suﬁciente.
3.28.152
Produto 4 - Modelo Operacional, 1.1.6.2.1.11.2 Contratos, b) VIA PERMANENTE
Referente aos Veículos Auxiliares para Manutenção, apesar de citar que os trilhos devam ser subs tuídos por completo iniciando logo nos primeiros anos de
concessão e indicar o contrato de Subs tuição de Trilho e Solda Aluminotérmica, nada é demonstrado em relação aos veículos auxiliares necessários para
complemento a tais a vidades, bem como trolleys para transporte de trilhos e caminhões rodoferroviários para apoio. Tais custos devem ser indicados pois
impactam diretamente na projeção orçamentária.
Para todas as demais a vidades de manutenção e contratos previstos na Tabela 49 – Contratos de Via Permanente, não estão exempliﬁcados e acredita-se
que não estão consideradas a u lização de veículos auxiliares estritamente necessários à manutenção (caminhão rodoferroviário guindaste, caminhão
rodoferroviário baú, caminhão plataforma, vagão plataforma, vagão pipa e troleys para transporte de trilhos), devendo ser explorada e indicada, porque
igualmente, impactam diretamente na projeção orçamentária.
Por tanto a sugestão é que seja incluído nas obrigações de inves mentos e nos custos de operação a aquisição dos seguintes veículos auxiliares de
manutenção:
1 Trem Esmerilhador – Valor Unitário de R$ 19.521.971,28 conforme licitação internacional número 10003716 realizada pelo Metrô-SP em Junho/2019
2 Caminhões Rodo-Ferroviários com implementos – Valor Unitário de R$ 968.000,00 na data base de setembro de 2016 conforme pregão 007/2016
realizado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
1 Vagão Plataforma Mul uso – Valor Unitário de R$ 1.200.000,00 na data base de setembro de 2016 conforme pregão 007/2016 realizado pela
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
10 Trolleys de Transporte de Trilhos – Valor Unitário de R$ 150.000,00 na data base de setembro de 2016 conforme pregão 007/2016 realizado pela
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
RESPOSTA: Rejeitada
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JUSTIFICATIVA: O contrato de manutenção para troca de trilho e solda aluminotérmica tem previsão de fornecimento de veículos auxiliares para executar tal
serviço. As obrigações de inves mento são es puladas no modelo de contrato de concessão e o inves mento do modelo apresentado é uma sugestão. Foi
prevista a necessidade de compra de somente um veículo terra-via para uma manutenção mínima. Existe disponibildade para atender o plano de
manutenção inicial, efetuando locações pontuais.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.28.153
Inves mentos CAPEX, 3 Anexo II – Material Rodante
Em nenhum momento é detalhado o escopo das reformas necessárias nos trens imobilizados, 2 trens da série S1000 e 1 trem da série S2000. Deverá ser
citado detalhadamente o escopo de reparo de cada unidade pois o valor para cada qual é muito signiﬁca vo se comparado a uma modernização.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: O escopo das reformas é detalhado no estudo de engenharia.
3.28.154
Produto 3 - Estudos de Engenharia, Item 1.1.6.2.1.8 AMV (Aparelho de Mudança de Via) TR-57 – Ponta Fixa
O documento informa exis r 117 AMVs, sendo 49 na geometria 1:10 e outros 58 na geometria 1:14, porém 49+58=107. Sugere-se corrigir o total de AMVs
apresentados.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Trata-se de erro formal. A soma total é de 119 AMV's e será corrigida nos estudos de viabilidade.
3.28.155
Produto 3 - Estudos de Engenharia, 1.2 Tópicos do Edital, 1.2.1 Caracterís cas Técnicas e Concepção da Via Permanente e Respec vos Custos para sua
Modernização e Eventual Expansão
Na Página 320, é informado que considera a subs tuição dos AMVs AREA por UIC de ponta ﬁxa. Sugere-se mencionar qual é a quan dade prevista para
subs tuição.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A subs tuição de todas as unidades deverá ser feita paula namente de acordo com a vida ú l de cada AMV, a par r de inspeção mais
detalhada ser feita pela futura Concessionária.
3.28.156
Produto 4 - Modelo Operacional, 1.1.6.2.1.11 Manutenção Civil e Via Permanente, 1.1.6.2.1.11.2 Contratos
Na Página 81, item 2.5, na tabela 49 “Contratos de via permanente” é apresentado o valor de R$ 4.204.285,00 por ano, para o contrato de subs tuição de
trilhos e solda aluminotérmica, sendo esse valor dividido em R$ 925.385,98 para mão de obra e R$ 3.278.899,03 para material.
Sugere-se apresentar a base de cálculo/orçamentos de referência para os valores de trilho e mão-de-obra.
Da mesma forma ao que foi comentado com relação aos contratos de manutenção civil, entende-se que os valores estão incompa veis.
Nesse presente caso entende-se que o valor não é suﬁciente para a compra de trilhos e mão-de-obra envolvida nas trocas, u lizando como referência o
contrato nº 1001498901, de fornecimento de trilhos TR-57 para as linhas 1, 2, 3 e Pá os do Metrô SP, celebrado entre o Metrô SP e a COMEXPORT Companhia De Comércio Exterior, de abril de 2020.
Nele, iden ﬁca-se um valor de R$ 7,5078/kg de trilho fornecido (R$9.243.600/(1200x18*57)).
Esse valor, mul plicado pelo peso dos 9600m previstos para o Metrô DF, geraria um custo de R$4.324.491,23, já superior ao valor previsto para o contrato de
subs tuição de trilhos. Ressaltamos que esse trilho, TR-57, tem menor peso e menor custo em relação ao UIC-60, porém, serve como referência de cálculo.

RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Será feita a revisão nos cadernos dos estudos de viabilidade e os valores serão corrigidos e incorporados ao Modelo Econômico-Financeiro.
3.28.157
Produto 4 - Modelo Operacional, 1.1.6.2.1.11 Manutenção Civil e Via Permanente, 1.1.6.2.1.11.2 Contratos
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No Item 3) Longo Prazo, é apresentado orçamento de R$ 10.000.000 para subs tuição dos AMVs AREA por UIC. Sugere-se apresentar informação a respeito
da quan dade de AMVs previstos para troca e corrigir os valores. O texto gera o entendimento de que está prevista a subs tuição de todos os AMVs.
Levando em consideração que o número correto é de 107, distribuídos em 49 com geometria/abertura 1:10 e 58 na geometria/abertura 1:14 e, considerando
os valores do contrato 1001544801 celebrado entre o Metrô SP e a VOESTALPINE VAE Brasil Produtos Ferroviários LTDA, em 24/09/2020, tem-se a seguinte
análise:
O contrato apresenta diversos valores, dentre eles o de R$ 106.505,17 para o par casado de agulha e trilho de encosto 1:9 direito.
Considerando que o AMV 1:9 terá preços aproximados ao 1:10 (que provavelmente será mais caro) e que, cada AMV tem dois pares casados de agulha e
trilho de encosto (direito e o esquerdo), replica-se esse valor para os 49 AMVs 1:10, resultando em R$ 10.437.506,66 (106.505,17*49*2).
Portanto, somente o valor das agulhas de 49 AMVs já supera o valor total apresentado (R$ 10.000.000,00), sendo necessário apresentar a informação
completa e explícita acerca da quan dade de AMVs previstos para troca, bem como considerar custos reais. Considerando-se somente as agulhas e tendo em
vista os custos do contrato do Metrô SP, es ma-se, para os 107 AMVs, um custo inicial de R$ 23.688.801,46.

RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Será feita a revisão nos cadernos dos estudos de viabilidade e os valores serão corrigidos e incorporados ao Modelo Econômico-Financeiro.
A subs tuição de todas as unidades deverá ser feita paula namente de acordo com a vida ú l de cada AMV, a par r de inspeção mais detalhada ser feita pela
futura Concessionária.
3.28.158
Produto 4 - Modelo Operacional, 1.1.6.2.1.11 Manutenção Civil e Via Permanente, 1.1.6.2.1.11.2 Contratos
Na Página 82 é mencionada a previsão de subs tuição de dormentes de madeira, na ordem de 50 dormentes por ano, nos AMVs. Tendo em vista a
modernização dos AMVs prevista, sugere-se realizar inves mentos na subs tuição dos dormentes de madeira por dormentes de concreto para os AMVs.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: É necessário primeiramente a troca de AMV's para depois pensar em dormentes de concreto para a região de AMV's.
3.28.159
5.5 Inves mentos CAPEX, 2 ANEXO I – Infraestrutura de Via Permanente e Estações, 2.1 Via Permanente
Na Página 4 é mencionado que está previsto R$ 5.000.000,00 para a instalação de máquinas de chave de alto desempenho, nos desvios dos terminais de
SAMAMBAIA e CEILÂNDIA, incluindo as do ramal ÁGUAS CLARAS. Sugere-se informar a quan dade prevista de máquinas, de forma explícita, bem como a
origem (base de dados/orçamento) que subsidiou o valor apresentado.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O ajuste será realizado nos estudos de viabilidade.
3.28.160
Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços
Na Página 30/60, item 9.3.5 Níveis de ruído, há menção à (sic) 75dBA para o ruído externo, sendo esse igual ou inferior a esse valor, medido na plataforma da
estação a 5m do carro, trem parado, após a instalação de todos os equipamentos no carro, porém, o usual para esse parâmetro é u lizar 80dBA. Sugere-se
adotar o parâmetro de 80dBA.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O estudo de viabilidade será ajustado.
3.28.161
Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços
Na Página 40 – item 10.4, subitem 2, é mencionado que devem ser trocados os AMVs AREA por UIC até 2031.
Sugere-se informar a quan dade exata de AMVs a serem modernizados, bem como adequar os valores previstos de inves mento para isso. Quanto à
informação do prazo, sugerimos que orientem em “anos de concessão”, subs tuindo o prazo até 2031 para “nos primeiros X anos da Concessão”.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A subs tuição de todas as unidades deverá ser feita paula namente de acordo com a vida ú l de cada AMV, a par r de inspeção mais
detalhada ser feita pela futura Concessionária.
3.28.162
Produto 5 - Avaliação Econômico-Financeira e 5.5. Inves mentos – CAPEX
Foi veriﬁcada inconsistência entre os valores de CAPEX para Sinalização nos documentos Produto 5 - Avaliação Econômico-Financeira e 5.5. Inves mentos –
CAPEX, conforme demonstrado a seguir.
Se somados os valores do documento 5.5 são diferentes dos mencionados no Produto 5. Sugere-se a compa bilização dos referidos valores apresentados.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_s…

100/129

29/12/2020

SEI/GDF - 52996400 - Relatório

Produto 5 - Avaliação Econômico-Financeira
Tabela 6: CAPEX Sinalização: Valor nominal R$ 48,5 MM e Valor Presente R$ 43,6 MM

5.5. Inves mentos – CAPEX
Item 5 Anexo IV – Sinalização
Tabela 6: CAPEX: R$24.936.599,76
Tabela 7: CAPEX: R$ 54.930.631,36

RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Os valores serão compa bilizados nos estudos de viabilidade.
3.28.163
5.5. Inves mentos – CAPEX
Para o atendimento dos carregamentos previstos no Produto 2 para o período da Concessão, o headway no trecho troncal entre as estações Águas Claras e
Central a nge 120 segundos.
O sistema hoje implantado nos domínios E02 (Galeria), E07 (110 Sul), E11 (Shopping), E13 (Feira) e E17 (Águas Claras), possuem restrições para a circulação
de trens com intervalos de trens de 120 segundos que se devem basicamente a quatro fatores:
Circuitos de Via muito longos (mais de 500 metros de comprimento);
Curta distância entre estações, visto que as estações intermediarias (106 Sul e 110 Sul por exemplo) foram sendo implementadas sem a respec va
melhoria no sistema de sinalização;
Obrigação de manter um circuito de via livre atrás do circuito ocupado, de acordo com o perﬁl de ocupação deﬁnido no sistema de sinalização;
Com essas considerações deverá ser necessária a adequação do atual sistema de sinalização, nos domínios E02, E07, E11, E13 e E17 de modo a permi r
uma redução do headway para 120 segundos no trecho comum (Aguas Claras – Central), tendo como base o sistema atual, mantendo em operação o
atual Sistema de Sinalização, ressaltando que neste caso, ainda, todas as atuais funcionalidades serão man das.
Também deverão ser revistos os componentes do subsistema ATO de cada estação afetada e durante a etapa de adequação do sistema deverá ser implantado
um Day/Night Switcher (comutador diurno/noturno) necessário para a adequação do sistema, sem causar impacto na operação comercial.
Dentre as adequações necessárias, para cada domínio, encontram-se:
Reconﬁguração do Mapeamento de Sinais de Diagnós co;
Reconﬁguração do Plano de Vias e elementos de campo;
Reconﬁguração da diagramação da tela de diagnós co dos domínios nas IHMs dos postos de Operação e Supervisão;
Reconﬁguração de Diagnós cos (Alarmes, Eventos e Relatórios).
RESPOSTA: Esclarecimentos
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JUSTIFICATIVA: O estudo de viabilidade propõe a adequação do sistema de sinalização existente, não sua subs tuição.
Ressalte-se que na solução apresentada nos estudos de viabilidade o Pá o Águas Claras não ﬁcará sem Sinalização, pois tal fato seria considerado inseguro e
poderia trazer consequências para a futura Concessionária. O novo equipamento do Sistema de Sinalização será instalado em paralelo com o atual até a
conclusão do seu comissionamento. Somente após a validação do novo equipamento do domínio Pá o Águas Claras será possivel descomissionar o
equipamento atual, o qual servirá de sobressalente para os demais domínios do Metrô DF.
Os Custos Es mados para os Cenários 2 e 3 apresentada no Modelo Operacional condiz com o custo es mado para a troca do equipamento de Sinalização
atual do domínio do Pá o Águas Claras e do domínio E02, o qual sofrerá uma maior intervenção com a redivisão de circuitos de via e o equipamento atual já
possui um certo limite de entradas para o controle dos novos circuitos. Isto não quer dizer que, eventualmente, em outros Domínios haja a necessidade de
realizar a redivisão do circuito de via, porém, a analise deve ser global e veriﬁcar se o equipamento CMT/MUX tem capacidade para novos acrescimos de
circuito de via.
3.28.164
5.5 Inves mentos - CAPEX e Produto 3 – Estudos de Engenharia
Anexo I – Infraestrutura de Via Permanente e Estações
•

2.3 – Baterias e Carregadores de Baterias

Não foi elaborado um estudo rela vo à necessidade de aquisição de sobressalentes na forma de inves mento, frente aos itens de estoque disponíveis
atualmente.
.•

2.5 – Iluminação

Não consta a informação de quan dade e modelo de lâmpadas/luminárias a serem subs tuídas, u lizado na deﬁnição do valor de inves mentos necessários.
Anexo III – Energia Elétrica
•

Reforço de cabos de Média Tensão;

Faltam informações sobre em quais regiões foi iden ﬁcada a necessidade de reforço nos cabos com respec vos circuitos e qual a metragem aproximada,
além da bitola necessária para atendimento desse aumento de carga.
Importante salientar que os cabos de média tensão possuem um valor extremamente considerável e não foi visualizado nos documentos o valor referente a
este inves mento, considerando que está sendo prevista a implantação do TAS.
•

Inserção de novas Subestações Re ﬁcadoras

Neste documento em especíﬁco, faltam informações de quantas re ﬁcadoras devem ser inseridas no sistema e qual o local necessário para implantação. O
documento “Anexo – Diretrizes Operacionais”, informa a necessidade de inclusão de 3 Subestações Re ﬁcadoras, porém, o estudo de simulação elétrica do
Produto 3 – Estudos de Engenharia não é claro em relação a esta necessidade.
•

TAS

Faltam informações de como o sistema de transferência irá funcionar, considerando a conﬁguração ﬁnal, e se os cabos existentes serão suﬁcientes para
suportar a carga total do sistema (corrente, queda de tensão, etc.), quando, em situação de falha, apenas uma primária deverá alimentar todo o trecho.
•

Subestação Primária

Neste documento, em especíﬁco, não está clara a quan dade de subestações primárias a serem implantadas dentro da Concessão, conforme o texto:
“instalação de subestação primária de 138kV/13.8kV, sob domínio do Metrô-DF”, dando a entender a necessidade de apenas uma. No documento “Anexo –
Diretrizes Operacionais”, no entanto, informa que deverão ser implantadas 2 Subestações Primárias.
Da mesma forma, também não está claro, com relação a conﬁguração ﬁnal do sistema, em que local essas subestações deverão ser instaladas, quais
estações/re ﬁcadoras serão alimentadas por qual primária, potência de cada primária, se as entradas em 13,8kV direto da CEB serão desa vadas e quais
circuitos necessitam ser reforçados com a quan dade correspondente (comprimento). Estas informações são fundamentais para a correta avaliação dos
inves mentos necessários.
•

Sobressalentes

Não foi elaborado um estudo rela vo à necessidade de aquisição de sobressalentes para o Sistema de Energia, na forma de inves mento, frente aos itens de
estoque disponíveis atualmente.
Anexo VI – CAPEX
•

1.1.8 Inves mentos (CAPEX)

Neste documento é informado um CAPEX para o Sistema de Energia no valor de R$ 68,8MM, conforme tabela abaixo:

Porém, o Produto 3 – Estudos de Engenharia informa valores dis ntos, inconsistentes com os apresentados anteriormente.

Sugere-se a padronização nos referidos documentos dos valores apresentados.
Importante destacar ainda que para a implantação de subestações primárias e re ﬁcadoras foram u lizados valores abaixo dos pra cados no mercado.
Levando como base a Licitação 4215221301 realizada pelo Metrô - SP e com data base de 06/2013, os valores unitários na data-base para fornecimentos dos
itens abaixo é o seguinte:
Subestação Primária R$ 27.786.560,90 (R$ 16.610.754,03 valor unitário em 06/2013)
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Subestação Re ﬁcadora R$ 17.929.584,53 (R$ 10.718.272,00 valor unitário em 06/2013)
Sistema de Distribuição em Média Tensão (valor por km) R$ 6.510.465,38 (R$ 3.891.944,00 valor unitário em 06/2013
Por tanto levando em conta a implantação de 2 subestações primárias, 3 subestações re ﬁcadoras, e reforço/troca de cabos em 15 km de extensão temos o
valor total de R$ 207.018.856,10
Para essas intervenções são sugeridas as seguintes diretrizes mínimas técnicas a serem seguidas pela Concessionária:
Com o intuito de promover uma maior oferta na prestação do serviço METRÔ-DF, a ngindo um headway de 120 segundos no Trecho Águas Claras - Central,
com um grau de conﬁabilidade compa vel, é mandatória entre outras adequações, a reconﬁguração do atual Sistema de Energia Elétrica.
A nova conﬁguração do sistema de Energia Elétrica do METRÔ-DF deverá atender as seguintes premissas:
Operação com headway de 120 segundos no Trecho Aguas Claras – Central, mesmo com um elemento do circuito elétrico (Subestação Primaria ou
Re ﬁcadora) fora de operação;
Mudança da entrada de alimentação do sistema elétrico do METRÔ-DF de 13,8 kV (A4) para 138 kV, através da implantação de Subestações Primarias
próprias ao METRÔ-DF, permi ndo o aumento de conﬁabilidade e potência a ser fornecida;
Complementação, Reforço ou Reposicionamento das Subestações Re ﬁcadoras, de forma a atender o headway exigido mesmo com uma Subestação
Re ﬁcadora fora de operação;
Complementação, Reforço ou Mudança dos cabos da rede de distribuição em média tensão para permi r: a ligação das novas Subestações Primarias a
rede existente e a nova conﬁguração das Subestações Re ﬁcadoras, de forma a atender o headway exigido mesmo com uma Subestação Re ﬁcadora e
uma Subestação Primaria fora de operação.
As Subestações Primárias deverão apresentar as seguintes caracterís cas:
As subestações devem ser conectadas em linhas de distribuição 138 kV dis ntas da CEB.
As subestações devem ser concebidas considerando-se duas linhas de entrada, cada uma com capacidade suﬁciente para alimentar toda a carga de
subestação com somente uma linha.
Deverão ser realizadas as trata vas com a CEB, assim como as eventuais adequações nas Linhas de Transmissão de 138 kV para alimentação das
Subestações.
Devem ser previstas saídas independentes para distribuição ao sistema de tração elétrica.
Devem ser previstos sistemas de automação que permi rão o comando, controle e supervisão local e remoto das primárias.
Os sistemas de automação das subestações primárias devem u lizar tecnologia digital baseada na norma IEC 61850.
O nível de harmônicas de tensão e corrente nas primárias deve obedecer aos requisitos estabelecidos nas normas IEEE 519, IEC 61000-3-06 e requisitos
da CEB.
O diagrama uniﬁlar do grupo re ﬁcador deve ser composto por dois barramentos, sendo um principal e outro reserva. No barramento principal posi vo
devem ser previstos quatro alimentadores protegidos por disjuntores extra rápidos e no barramento reserva, interligando com o barramento principal
posi vo, um disjuntor extra rápido que subs tuirá um dos quatro disjuntores principais.
As Subestações Re ﬁcadoras deverão apresentar as seguintes caracterís cas:
Cada subestação re ﬁcadora deve possuir 4 alimentadores dis ntos, os quais serão responsáveis pela alimentação de tramos elétricos diferentes. Cada
tramo elétrico será alimentado por dois alimentadores situados em subestações diferentes. Deve ser previsto um alimentador adicional e exclusivo para
os estacionamentos localizados ao longo das vias operacionais.
As subestações devem possuir disjuntores extra rápidos extraíveis unipolares a seco para instalação no interior de cubículos metálicos. Esses cubículos
devem possuir compar mentos de baixa tensão que abrigarão os disposi vos digitais de proteção, comando e controle associados aos disjuntores.
Deve ser previsto um sistema de proteção e desligamento automá co a distância que permi rá a comunicação entre os disjuntores extra rápidos
responsáveis pela alimentação de um mesmo tramo elétrico, interligado por meio de ﬁbras óp cas exclusivas.
Devem exis r duas seccionadoras ou dois contatores de equalização em cada re ﬁcadora des nada a alimentação das vias operacionais. Esses
disposi vos de manobra estarão em paralelo aos “gaps” do terceiro trilho e serão fechados caso ocorra alguma anomalia na subestação que impeça a
sua operação na conﬁguração normal.
Os disposi vos de manobra para equalização devem ser projetados para operação (abertura e fechamento) sob tensão e sob carga.
Deve exis r uma seccionadora de isolação nega va entre os trilhos de rolamento e o terminal nega vo do re ﬁcador.
O regime de tração para o dimensionamento dos grupos re ﬁcadores (re ﬁcador mais transformador) deve seguir a Classe de Operação VI das normas
IEC 60146, EN 50329 e IEC 62695.
Os re ﬁcadores deverão estar de acordo com as normas EN 50327, EN 50328, IEC 62589 e IEC 62590.
Os grupos re ﬁcadores e cubículos de tração devem ser dimensionados para garan r a alimentação de 100% da carga máxima (horário de pico) sem
restrições operacionais, mesmo com a indisponibilidade de uma subestação re ﬁcadora de uma estação adjacente (critério n-1).
Os grupos devem ser compostos de transformadores re ﬁcadores do po seco que deverão estar de acordo com as normas EN 50329 e IEC 62695.
Os cubículos dos disjuntores extra rápidos devem possuir um compar mento de baixa tensão, onde serão colocados os reles de proteção e demais
disposi vos de comando e controle.
Todos os equipamentos deverão seguir os padrões constru vos dos cubículos e estar de acordo com as sérias de normas EN 50123 e IEC 61992.
O sistema de controle e supervisão da subestação deve se integrar ao sistema de controle centralizado do CCO.
Devem ser previstos contatores e seccionadoras, com comando e controle através de painéis locais e comando centralizado (CCO).
Cada subestação primária deve apresentar disponibilidade de 99,998 %.
Os valores de conﬁabilidade MTBF e MTTR a serem respeitados para as funções e equipamentos nas primárias são:
MTBF > 50.000 h;
MTTR = 30 minutos.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
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JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primarias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
No que se refere aos bancos de baterias, conforme disposto no Modelo Operacional, é proposta a subs tuição de 8 bancos de bateria a curto prazo e os
demais conforme teste de condição.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.28.165
Cláusula 2ª do Contrato de Concessão
De forma a ampliar a integração e o atendimento à demanda nas áreas não atendidas por linhas regulares do STPC, sugere-se que seja incorporado ao objeto
do Contrato de Concessão a possibilidade de operação pela Concessionária de serviço sele vo para alimentação e distribuição da demanda às estações do
Metrô DF (sistema de bus on demand ou serviço responsivo à demanda), com padrões de atendimento diferenciados em relação às linhas regulares do STPC.
Nesse sen do, o serviço poderá ser realizado pela Concessionária, por sua conta e risco, mediante aprovação pelo Poder Concedente.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a per nência das informações trazidas no quesito em referência a sugestão será atendida a par r da introdução de disposi vos
contratuais que sa sfaçam as pretensões do presente quesito.
3.28.166
Anexo Condições de Contratação do Banco Gestor de Recursos
O anexo em referência veicula minuta de Condições de Contratação do Banco Gestor de Recursos, a ser celebrada por Concessionária, Poder Concedente e
Agente de Pagamento.
Primeiramente, entende-se que a minuta de Condições de Contratação do Banco Gestor de Recursos constante do Anexo 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. 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 seja transformado em Termo de Referência do Condições de Contratação do Banco Gestor de Recursos 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, entendese que o Termo de Referência deverá veicular as seguintes disposições:
(i) A Concessionária será interveniente-anuente do Condições de Contratação do Banco Gestor de Recursos;
(ii) Vinculação entre Contrato de Concessão e Condições de Contratação do Banco Gestor de Recursos: 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 três contraprestações mensais.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A redação do anexo em questão está adequada a seus obje vos.
Nº: 3.29
NOME: Lanarck Sobreira (CRRC Brasil – Sifang)
CONTRIBUIÇÕES:
3.29.1
1 - De acordo com os carregamentos e demandas apresentadas no produto 2, a frota es mada para o horizonte da concessão até 2051 é de 52 trens.
2 – De acordo com alguns cálculos de demandas, apontamos as seguintes necessidades de quan dades de trens:
2024 – 40 trens
2041 – 50 trens
2051 – 52 trens
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O dimensionamento da frota será revisto, bem como as minutas de Edital e de Contrato, tendo em vista a necessidade de adequar o material
rodante à evolução da demanda.
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3.29.2
3 – Não estão sendo previstas a recuperação do trem 15, que está incendiado e do trem 24, que está canibalizado. Ou seja, dos 32 trens que existem
atualmente, apenas 30 são opera vos.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade não preveem a reforma dos trens paralisados. Os volumes foram revisados considerando 19 operacionais da trens
da frota 1000 e 11 trens operacionais da frota 2000. Os valores foram atualizados nos estudos de viabilidade e no Modelo Financeiro.
3.29.3
4– Em relação ao CAPEX, o valor por trem que está sendo considerado de R$23.850.000,00 é muito baixo. Considerando o câmbio atual de aproximadamente
R$5,50, daria um valor de aproximadamente USD 1.084.090,91 por carro. Não está claro se esse valor também está considerando impostos e qual o local de
entrega (CIF, CIP, EXW, DAP,....)
Como referência, o ideal é que o valor por carro seja algo em4 torno de USD 1,65 milhão, CIF Santos.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O orçamento para aquisição de material rodante será revisto, com ajustes nos estudos de viabilidade, inclusive no modelo econômicoﬁnanceiro.
Nº: 3.1.30
NOME: Eric Farce e (Alstom)
CONTRIBUIÇÕES:
3.1.30.1
Produto 5.5. Inves mentos – CAPEX
Capítulo 3.1 Frota 1000
O item 3.1.1 indica que o sistema de propulsão dos trens da Série 1000 devem ser subs tuídos. Porém, o atual sistema de propulsão dos trens, embora
u lizem motores de corrente con nua, já com sistema de controle por Chopper, o que já permite a regeneração de energia.
Sendo assim, o inves mento para a modernização do sistema de tração não traria economia ﬁnanceira para o projeto e resultaria num “payback”
extremamente elevado.
A obsolescência do componente GTO pode ser administrada pela equipe de engenharia de manutenção durante a vida do contrato de Concessão (OPEX).
Desta forma, considerando-se o anteriormente exposto, a modernização do sistema de propulsão dos trens da Série 1000 não é imprescindível para a
operação dos trens ao longo da vida da concessão e poderia ser evitada ou deixada a critério dos proponentes.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Os Estudos de viabilidade prevêem e consideram necesssária a subs tuição do sistema de propulsão para a Frota 1000.
3.30.2
Produto 5.5. Inves mentos – CAPEX
Capítulo 3.1 Frota 1000
Ao ﬁnal do úl mo item do capítulo 3.1 é mostrada a Tabela 2 – Custo Es mado de Reforma da Frota 1000.
Considerando-se o escopo proposto neste documento (propulsão, suprimento elétrico, freio, portas, iluminação e implementação de ar-condicionado), o
valor total es mado é insuﬁciente para o referido escopo.
O escopo proposto é bastante abrangente e se equipara, em alcance e complexidade, aos contratos de modernização dos trens das Linhas 1 e 3 assinados
pelo Metrô de São Paulo em Dezembro de 2008 e Abril de 2009, cujas referências seguem abaixo.
CONTRATO 4137721202
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CONTRATO 4137721301

Reajustando os valores dos contratos para a data base de 01/09/2020, chega-se aos valores destacados na tabela abaixo.
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Desta análise, conclui-se que a es ma va elaborada no estudo de PMI foi extremamente subes mada, dada a abrangência e complexidade do escopo de
modernização proposto, sendo que o valor total da es ma va para modernizar os trens da Série 1000 conforme o escopo sugerido seria da ordem de 600
Milhões de Reais. Estes valores estão em linha com as es ma vas internas realizadas pela Alstom.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: O orçamento para reforma de material rodante será revisto, com ajustes nos estudos de viabilidade, inclusive no modelo econômicoﬁnanceiro.
3.30.3.
Produto 5.5. Inves mentos – CAPEX
Capítulo 3.2 Frota 2000
Ao ﬁnal do úl mo item do capítulo 3.2 é mostrada a Tabela 3 – Custo Es mado de Reforma da Frota 2000.
A implementação de equipamentos de ar-condicionado nos trens é uma a vidade complexa e requer grande esforço de engenharia para análises estruturais
e de segurança e traz consigo, como “efeitos colaterais”: (1) o aumento da potência consumida pelos sistemas auxiliares dos trens acarretando a necessidade
de instalação de novos conversores está cos; (2) a implantação de novos dutos para a distribuição do ar; (3) a implementação de novos reves mentos de teto
e sancas; e (4) a modernização do sistema de iluminação, que é embu da no reves mento de teto ou sancas. Dado o exposto anteriormente, o valor total
es mado é insuﬁciente para o referido escopo.
Buscando referências nos contratos de modernização dos trens das Linhas 1 e 3 assinados pelo Metrô de São Paulo em Dezembro de 2008 e Abril de 2009,
iden ﬁcados na Contribuição acima, pode-se es mar o custo de implementação destes equipamentos nos trens da Série 2000. As referências e racional de
cálculo seguem abaixo.
Do Contrato 4137721301, tomamos a tabela do Anexo 4 – Planilha de Materiais a Serem Importados, e a par r dela calculamos o peso rela vo dos
equipamentos associados à implementação de ar-condicionado, ou seja, itens (3) Aço Inoxidável e Acabamentos; (4) Sistema de Ar-Condicionado e (8)
Sistema de alimentação elétrica auxiliar. Estes equipamentos somam 33,94% do Valor Total dos Itens a Serem Importados.

Do Anexo 2 do referido contrato – PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS – sabemos que o montante total referente ao Fornecimento de Equipamentos e
Materiais (item 1.3) equivale a 58,27% do Valor Total do Contrato. Logo, calculamos que os equipamentos referentes à implementação de ar-condicionado
representam 19,77% do Valor do Fornecimento de Equipamentos e Materiais.
Considerando o rateio dos custos ﬁxos de gerenciamento e administração do contrato, as a vidades de engenharia e as a vidades de desmontagem,
montagem e instalação dos equipamentos, do escopo total do referido contrato, 40% é rela vo à implementação do sistema de ar condicionado. Assim,
chegamos nos resultados mostrados no quadro abaixo.
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O mesmo exercício foi feito com os valores do Contrato 4137721202. O resultado segue abaixo.

Desta análise, conclui-se que a es ma va elaborada no estudo de PMI foi extremamente subes mada, dada a abrangência e complexidade do escopo, sendo
o valor total da es ma va para implementação do sistema de ar-condicionado nos trens da Série 2000 da ordem de 100 Milhões de Reais. Estes valores estão
em linha com as es ma vas internas realizadas pela Alstom.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: O orçamento para reforma de material rodante será revisto, com ajustes nos estudos de viabilidade, inclusive no modelo econômicoﬁnanceiro.
3.30.4
Produto 3. Estudos de Engenharia, capítulo 1.2.4.1.7.7.
Produto 5.5. Inves mentos – CAPEX, capítulo 3
Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais
Ao ﬁnal do item 3.2.1 do Produto 5.5 e no capítulo 1.2.4.1.7.7. do Produto 3, é mencionado que a capacidade dos trens é de 1082 passageiros com ocupação
a 6 pax/m². Esta informação não corresponde com os dados constantes no manual dos trens, sendo que a lotação correta dos trens, constante nos manuais
de operação, com ocupação a 6 pax/m² é de:
- 1036 para os trens da Série 1000 e
- 1040 para os trens da Série 2000.
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RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Segundo o relatório de a vidades da Administração do Metrô de 2019, disponível na página h p://www.metro.df.gov.br/wpcontent/uploads/2017/11/relatorios_de_a vidades_da_administracao_do_metro_DF_2019.pdf, os trens da série 1000 e da série 2000 têm uma capacidade
de 1106 e 1042 passageiros respec vamente, resultando em uma média ponderada de 1082 passageiros por trem.
3.30.5
Produto 3. Estudos de Engenharia, capítulo 1.2.5
Produto 5.5. Inves mentos – CAPEX, capítulo 3
Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais
O TUE #8 da Série 1000 foi incendiado e sua recuperação não é econômica e tecnicamente viável. Não encontramos inves mentos para a reposição deste
trem.
Sugerimos que este trem seja subs tuído por um novo a ser adquirido com a frota adicional.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade não preveem a reforma dos trens paralisados. Os volumes foram revisados considerando 19 operacionais da trens
da frota 1000 e 11 trens operacionais da frota 2000. Os valores foram atualizados nos estudos de viabilidade e no Modelo Financeiro.
3.30.6
Produto 3. Estudos de Engenharia, capítulo 1.2.5
Produto 5.5. Inves mentos – CAPEX, capítulo 3
Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais
O TUE #15 da Série 1000 e o TUE #24 da Série 2000 estão imobilizados e foram canibalizados. Não encontramos inves mentos para a remobilização destes
trens.
Sugerimos que seja incluído um Inves mento para a remobilização destes trens ou sua subs tuição.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade não preveem a reforma dos trens paralisados. Os volumes foram revisados considerando 19 operacionais da trens
da frota 1000 e 11 trens operacionais da frota 2000. Os valores foram atualizados nos estudos de viabilidade e no Modelo Financeiro.
3.30.7
Produto 3. Estudos de Engenharia, capítulo 1.2.5
Produto 5.5. Inves mentos – CAPEX, capítulo 3
Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais
Não encontramos inves mentos para a criação de um estoque de sobressalentes de giro e peças estratégicas para os trens da Série 2000. Sugerimos
conﬁrmar se estão incluídos nos custos operacionais de manutenção (OPEX). Caso não estejam, sugerimos a inclusão de inves mento da ordem de 15
Milhões de Reais.
Anexo 1 - Lista Sobressalentes S2000.xlsx
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RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Não foi iden ﬁcada a necessidade de aquisição de sobressalentes adicionais.
30.30.8
Produto 3. Estudos de Engenharia, capítulo 1.2.5
Produto 5.5. Inves mentos – CAPEX, capítulo 3
Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais
Para o cenário de 2051, com Headway de 120 segundos no tronco, regulação 1:2 no Y e velocidade comercial média de 42 km/h, nossos cálculos resultam
que a frota será composta por 51 trens, já incluindo os trens de reserva operacional e de manutenção.
Se alterarmos a regulação para 3:5 no Y, a velocidade média comercial será de 38 km/h, necessitando de mais 1 trem, totalizando 52 trens. Considerando
ainda a necessidade de reposição dos TUE #8, TUE #15 e TUE #24, ao total, portanto, será necessária a aquisição de 22 trens adicionais.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O dimensionamento da frota será revisto, bem como as minutas de Edital e de Contrato, tendo em vista a necessidade de adequar o material
rodante à evolução da demanda.
30.30.9
Produto 3. Estudos de Engenharia, capítulo 1.2.5
Produto 5.5. Inves mentos – CAPEX, capítulo 3
Ao ﬁnal do item 3.2 encontra-se a Tabela 4 – Custo para Aquisição de Trens. O valor indicado nesta tabela para a aquisição de novos trens está subes mado.
Analisando-se contratos anteriores de escopo semelhante ﬁrmados com o poder público, atualizando seus respec vos valores para a data base de
Setembro/2020 e ainda considerando a carga tributária em Brasília (PIS = 1,65%, COFINS = 7,6% e ICMS = 18%), sem previsão de isenção ou bene cio ﬁscal, o
valor es mado para o fornecimento de um trem novo, já incluindo ar-condicionado e ATO, com as mesmas conﬁgurações dos trens existentes, deve ser da
ordem de 35 Milhões de Reais, resguardados todos os riscos associados à variação cambial que sofre o Brasil e o mundo atualmente.

RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: O orçamento para aquisição de material rodante será revisto, com ajustes nos estudos de viabilidade, inclusive no modelo econômicoﬁnanceiro.
30.30.10
Produto 4. Modelo Operacional, capítulo 1.1.2
Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais
Os tempos de volta (tempos de viagem) considerados no estudo de PMI estão subes mados, resultando em uma velocidade comercial média muito elevada e
não correspondente à realidade (46,2 km/h). Dados do projeto de implantação da sinalização, provenientes de simulações de desempenho, mostram que a
velocidade comercial média é de 41 km/h, conforme descrito no documento SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO DOMÍNIO E02 / AUMENTO DA VELOCIDADE EM
BX – RT.8/SA.99/00.330 Ver 0 de 07/03/2003.
Esta é a velocidade comercial atual na operação do MDF.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O dimensionamento da frota será revisto, bem como as minutas de Edital e de Contrato, tendo em vista a necessidade de adequar o material
rodante à evolução da demanda.
30.30.11
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Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais, capítulo 9.3
Os pontos comentados a seguir correspondem a exigências de desempenho que não são padrão no mercado ferroviário internacional, e sua manutenção
poderia levar a não conformidades e / ou aumento de custo do fornecimento sem que isso resulte em melhor serviço prestado ao usuário.
9.3.1 Caracterís cas técnicas e funcionais: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
▪ Rampa máxima da via, 4,0%;
▪ Diâmetro da roda nova do trem, Ø830/820 (Ø740/730mm para roda no limite de u lização);
▪ Altura do piso acabado do salão em relação ao topo do boleto do trilho na região dos truques com carro vazio (AW0) é de 1.110 mm;
▪ A conﬁabilidade do trem (MKBF) deve ser no mínimo de 10.000 carro x km.
9.3.3 Carro: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
O vidro do para-brisa deve ser do po laminado de segurança com aplicação pelo lado interno do carro de película de segurança, an -impacto e an es lhaçamento, sem emenda e atender ao requisito de impacto, conforme estabelecido na norma UIC 651 OR ou NBR 11548 e NBR 9491.
As dimensões do carro (gabarito está co do trem) devem ser compa bilizadas com o projeto existente da linha e dos túneis e estações em relação ao
gabarito está co e dinâmico, conforme a norma UIC 505. O ensaio de comportamento dinâmico do trem deve ser executado, conforme a norma EN 14363 ou
deve ser demonstrada a equivalência de comportamento dinâmico quando comparada aos trens em operação dispensando a necessidade do ensaio.
9.3.4.1 Tensão de Linha: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
Todo equipamento do trem alimentado diretamente pelo terceiro trilho deverá operar sa sfatoriamente em qualquer valor de tensão entre 500 e 900 Vcc.
9.3.4.2 Tensão do Serviço Auxiliar: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
"todos os equipamentos conectados a baixa tensão ligados por 1h"
9.3.5 Níveis de Ruído: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
Após a instalação de todos os equipamentos no carro, o ruído externo medido a 7,5 m do centro do carro, deve ser igual ou inferior a (medido conforme
norma ISO 3095):
▪ 75 dBA: trem parado, com todos os equipamentos funcionando;
▪ 85 dBA: trem vazio, a 60km/h, com todos os equipamentos funcionando.
Após a instalação de todos os equipamentos no carro; o ruído interno do salão medido a 1,20 m do piso acabado e na linha de centro do carro deve ser
inferior a (medido conforme norma ISO 3381):
▪ 75 dBA: trem parado, com todos os equipamentos funcionando, em condições nominais e portas fechadas;
▪ 80 dBA: trem vazio, em movimento na via e velocidade constante
9.3.9 Freio de estacionamento: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
Todos os carros deverão ser providos de um sistema de freio de estacionamento do po ação por mola, que deverá garan r a imobilização do trem vazio em
uma rampa de até 4% com até 1 carro com freio de estacionamento isolado.
Sugerimos eliminar a frase: “O freio é dimensionado para 4% em AW0 com isolação de 1 carro.”
9.3.10 Sistema de aterramento: Sugerimos alterar a redação conforme segue:
O porta-escova deverá ser do po de caixa metálica isolada, totalmente fechada de forma a impedir que a poeira da via prejudique a pista dos anéis
coletores, além de ser robusto e permi r fácil inspeção e subs tuição das escovas.
9.3.12 Sistema de tração e frenagem elétrica
9.3.12.1 Descrição Funcional: Sugerimos alterar a redação conforme segue:
A variação da aceleração com o tempo (“jerk”), tanto para tração quanto para freio, não deverá ser superior, em módulo, a 1,0 m/s³.
9.3.12.3 Sistema de frenagem de emergência: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
A frenagem de emergência deverá ser apenas por atrito e garan r uma taxa de desaceleração instantânea de 1,50m/s² para qualquer condição de velocidade
e carga. Este valor deve ser considerado para um trem com lotação até AW4, para efeito da avaliação de desempenho, porém sem ocorrer limitação do
esforço frenante aplicado, caso ocorra um carregamento superior.
9.3.13 Sistema de portas: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
As portas devem ser do po corrediça interna garan ndo um vão de no máximo 3 mm entre a folha da porta e os batentes internos e externos ao longo de
toda a sua extensão, para proteger contra o arraste acidental da mão dos passageiros para o interior entre a folha e a lateral da caixa durante a sua abertura.
9.3.14 Sistema de ar refrigerado do salão: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
O ar refrigerado deve ter a capacidade de reduzir até 7°C a temperatura interna em relação à externa em todo o trem, considerando o carregamento de 6
passageiros/m², com
máximo nível de insolação e temperatura externa de 32°C, considerando ciclos con nuos de abertura e fechamento de portas, sendo 20s para portas abertas
e 90s para fechadas.
A renovação mínima de ar deve ser de 8 m³ de ar fresco por passageiro por hora.
9.3.15 Sistema de iluminação: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
O sistema de iluminação deve oferecer, no mínimo, 500 lux medidos a 800 mm do piso, num plano horizontal, em qualquer ponto do salão. Na região de
passagem entre carros (gangway) o nível de iluminamento deve ser no mínimo de 300 lux, medido a 800 mm do piso.
9.3.18 Suprimento de ar comprimido: Sugerimos a alteração da redação conforme segue:
Para alimentação e controle de acionamento do motor do compressor de ar deverá ser controlado o acionamento de cada compressor. O funcionamento do
compressor deve manter a pressão do encanamento principal.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: As alterações propostas em relação ao valor de rampa máxima da via (4,0%), ao freio de estacionamento, ao sistema de aterramento, ao
sistema de tração e frenagem elétrica, ao sistema de frenagem de emergência serão incorporadas aos estudos de viabilidade. No que se refere à medição de
ruído será inserida a citação da necessidade de se observar as normas ISO 3095 e ISO 3381. O ensaio de comportamento dinâmico, por sua vez, somente será
dispensado se comprovado pelo fabricante a realização do ensaio em material rodante de projeto similar. As demais sugestões não serão incorporadas ao
trabalho.
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30.30.12
Produto 5.5. Inves mentos – CAPEX, capítulo 5.2
Produto 6.3 – Anexo Diretrizes Operacionais
Sobre a es ma vas (CAPEX) para o sistema de sinalização.
No sistema instalado, para efeito de controle da movimentação de trens, a via é dividida em trechos denominados domínios de intertravamento onde os
equipamentos adjacentes que realizam esta função (CMT-MUX) trocam informações de forma vital entre si garan ndo assim a con nuidade movimentação
dos trens. Dentro dos domínios de intertravamento, a via também é dividida em trechos (de aproximadamente 500 m em média) denominados circuitos de
via u lizados para detecção da posição dos trens, ou seja, o sistema consegue iden ﬁcar quando um trem ocupa um espaço entre os limites dos circuitos de
via.
Além de serem responsáveis pela detecção dos trens, cada circuito de via também transmite para o trem a velocidade máxima permi da para o trem que
estra sobre o mesmo, isto é quando o circuito de via é ocupado, o intertravamento correspondente seleciona para os circuitos de via localizados atrás deste
uma velocidade máxima permi da, este mecanismo determina as velocidades máximas permi das para o trem subsequente, proporcionando a este uma
redução gradual de velocidade que garante o espaçamento seguro em relação ao trem à sua frente.
A velocidade máxima em que os trens podem trafegar em cada trecho de via e o distanciamento entre os trens é determinada em função do limite de
velocidade civil da via, topologia da via (aclive/declive) em conjunto com as caracterís cas do material rodante, associados às condições dinâmicas
operacionais tais como ocupações à frente e estado dos sinaleiros. Todos estes parâmetros são considerados na fase de projeto para deﬁnir a
divisão/quan dade de circuitos de via a longo da linha bem como a os valores máximos de velocidade que são transmi dos para o trem subsequente em
cada caso.
No item 5,2 do 5.5. Inves mentos – CAPEX está indicado como suﬁciente a troca de dois domínios (E02 e Pá o de Águas Claras), não somente para a permi r
o aumento de performance desejada (headway de 180 segundos para 120 segundos) mas também para a geração de sobressalentes para o sistema de
sinalização da Linha de forma a possibilitar a manutenção por 30 anos;
O sistema instalado foi dimensionado para um headway (espaçamento entre trens) mínimo de 180 segundos, em outas palavras a posição, divisão e
quan dade de circuitos de via bem como a velocidade máxima associada a cada um deles foi dimensionada para atender esta condição.
No caso de uma alteração de projeto para atender a um headway de 120 segundos, será necessária uma adequação seja de hardware(*) e/ou so ware(**)
em vários domínios da linha tronco e não apenas em dois domínios como indicado em conjunto com a alteração do CCO(***) para representar todas as
modiﬁcações. Levando isto em consideração os valores apresentados podem potencialmente ser duplicados nesta condição, para a parte de sinalização e ter
um pequeno aumento na parte do CCO. Uma avaliação mais precisa da necessidade para atender as demandas esperada está sendo providenciada.
(*) Entende-se como adequação de hardware a redeﬁnição da posição / quan dade de circuitos de via no respe vo domínio bem como a troca e/ou inclusão
de módulos eletrônicos para controle dos mesmos
(**) Entende-se como adequação de so ware a alteração da lógica de controle do sistema para incorporar as modiﬁcações realizadas em (*), bem como sua
respec va representação no centro de controle e postos de controle local.
(***) Entende-se como alteração do CCO a renovação do Hardware (servidores, estações de trabalho, monitores, impressoras e periféricos) em conjunto com
a modiﬁcação dos respec vos so wares de controle e supervisão para incorporar e apresentar as modiﬁcações realizadas na via.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo de viabilidade propõe a adequação do sistema de sinalização existente, não sua subs tuição.
Ressalte-se que na solução apresentada nos estudos de viabilidade o Pá o Águas Claras não ﬁcará sem Sinalização, pois tal fato seria considerado inseguro e
poderia trazer consequências para a futura Concessionária. O novo equipamento do Sistema de Sinalização será instalado em paralelo com o atual até a
conclusão do seu comissionamento. Somente após a validação do novo equipamento do domínio Pá o Águas Claras será possivel descomissionar o
equipamento atual, o qual servirá de sobressalente para os demais domínios do Metrô DF.
Os Custos Es mados para os Cenários 2 e 3 apresentada no Modelo Operacional condiz com o custo es mado para a troca do equipamento de Sinalização
atual do domínio do Pá o Águas Claras e do domínio E02, o qual sofrerá uma maior intervenção com a redivisão de circuitos de via e o equipamento atual já
possui um certo limite de entradas para o controle dos novos circuitos. Isto não quer dizer que, eventualmente, em outros Domínios haja a necessidade de
realizar a redivisão do circuito de via, porém, a analise deve ser global e veriﬁcar se o equipamento CMT/MUX tem capacidade para novos acrescimos de
circuito de via.
Nº: 3.31
NOME: Agenor Marinho Contente Filho (CAF Brasil Indústria e Comércio S.A)
CONTRIBUIÇÕES:
3.31.1
Minuta do Edital 3 (3.1 Objeto da Licitação)
3.1. Esta Concorrência tem por objeto a seleção da melhor proposta para concessão patrocinada da prestação dos serviços de gestão, operação e
manutenção da Rede Metroviária, incluindo a implementação de melhorias à Rede, para que seja modernizada e explorada de maneira integrada com os
demais modos de transporte do STPC, mediante o SIT, no prazo e nas condições estabelecidos no Anexo 1 – Minuta do Contrato (a “Concessão”).
O Metrô DF convocou uma Audiência Pública para licitar a concessão de suas operações, que inclui, entre outros, inves mentos des nados à melhoria do
serviço de operação e manutenção. O obje vo seria melhorar o atendimento e aumentar a capacidade de transporte no Metrô DF. Os estudos de demanda
da W3 não parecem contemplar esta nova situação de inves mentos na concessão do Metrô DF, nem reﬂete o impacto que esta nova concessão do Metrô-DF
poderia ter na demanda do projeto do VLT na W3. De maneira análoga e reversa, o projeto de concessão do Metro DF tampouco menciona ou contempla o
projeto do VLT na W3 em seus estudos. Esta situação gera grande preocupação entre os inves dores, pois transmite a falta de planejamento coordenado do
transporte público integrado e complementar de Brasília e, portanto, reforça a necessidade de transformar o atual modelo de risco de demanda em um
modelo tarifário baseado na disponibilidade do sistema e desprovido de qualquer risco de demanda.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Primeiramente, a modelo de remuneração é composto pela Tarifa Técnica e pelas contraprestações pecuniárias. Isso por si só já faz com que a
demanda de passageiros transportados se reﬂita apenas em parte da remuneração. Em segundo lugar, a parcela que depende da demanda possui um
mecanismo de compar lhamento de risco de demanda mediante a banda, que es pula intervalos de risco ao parceiro privado e faixas nas quais a receita é
reposta ou devolvida, em função da demanda a ngida em relação à esperada. Assim, espera-se que o impacto da demanda se correlacione mais
proximamente aos custos, evitando o descasamento que ocorre em modelos 100% dependentes da demanda, sem qualquer amortecedor. Nesta PPP, o
modelo de remuneração não depende somente da demanda transportada pelas caracterís cas explicadas.
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3.31.2
Minuta do Contrato 3 (3.6 Prazo e Fases da Concessão)
3.6 O Período de Transição terá duração máxima de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser reduzida por meio de acordo entre a Concessionária e a METRÔDF.....
O período de transição de 120 dias entre o Metrô DF e a Concessionária é insuﬁciente para que a Concessionária assuma o controle total dos sistemas, devido
ao fato de que o sistema brasiliense é muito an go, bem como, não ser fácil o acesso a muitos dos sobressalentes, o que prejudica que a Concessionária
assuma o controle destes sistemas com garan as mínimas.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: O período de transição é suﬁciente para que a Concessionária se aproprie de todos os sistemas do Metrô/DF.
Nº: 3.32
NOME: Jaime Zamlung (Future ATP Serviços de Engenharia Consul va Ltda e Benvenuto Engenharia Ltda)
CONTRIBUIÇÕES:
3.32.1
Produto 3 – Estudos de Engenharia
Material Rodante
a) Trem incendiado
• Na análise do Material Rodante é informado que um dos trens da frota série 1000 “está imobilizado, devido a incêndio em um carro, e pelos danos na
estrutura da caixa, este parece não ser mais possível ser reparado". Mais à frente no mesmo texto lê-se que: "Um possível cenário é manter o trem incendiado
fora da frota e u lizar seus componentes como sobressalentes."
Entretanto este trem está considerado em todo o restante do estudo como um trem a ser reformado.
o Sugerimos reavaliar e deﬁnir a real possibilidade deste trem ser reformado e em caso nega vo de inclusive deﬁnir quais de seus componentes podem ser
u lizados como sobressalentes já que durante a visita efetuada durante a fase de estudos pôde ser constatado que ele já se encontrava bastante canibalizado.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade não preveem a reforma dos trens paralisados. Os volumes foram revisados considerando 19 operacionais da trens
da frota 1000 e 11 trens operacionais da frota 2000. Os valores foram atualizados nos estudos de viabilidade e no Modelo Financeiro.
3.32.2
Produto 3 – Estudos de Engenharia
Material Rodante
b) Deﬁnição da real possibilidade de requaliﬁcar a série 1000
Na análise dos possíveis cenários para u lização das frotas série 1000 e 2000, faz-se a defesa da troca da frota série 1000, indicando as múl plas vantagens
nesta troca e as desvantagens de mantê-la. Entretanto, no restante do estudo, a opção adotada é de reformar toda esta frota, inclusive o trem incendiado
sem possibilidade de reparo (sic). Alguns sistemas são considerados para serem subs tuídos nesta reforma, mantendo os demais que já tem 20 anos de
operação. Adicionalmente a análise compara va entre subs tuir ou reformar u lizada emprega a taxa de conversão de € 1,00 = R$ 4,00.
Sugerimos que:
Seja deﬁnido o que fazer com o trem incendiado.
Reavaliar o CAPEX lançado na rubrica per nente.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade deﬁnem a vantajosidade da reforma da Frota da Série 1.000 em relação à aquisição de material rodante novo.
O orçamento para reforma de material rodante, por sua vez, será revisto, com ajustes nos estudos de viabilidade, inclusive no modelo econômico-ﬁnanceiro.
3.32.3
Sistema de Energia
a) Capacidade do sistema
• No capítulo referente à "Concepção e dimensionamento do sistema de energia" são analisados três cenários de operação em função do crescimento da
demanda ao longo dos anos: a) situação atual com intervalo entre trens de 215 segundos; b) redução do intervalo entre trens para 166 segundos; c) redução
do intervalo entre trens para 90 segundos.
• Para o cenário a) está escrito que: "Considerando-se os diversos casos com con ngências avaliados (uma única con ngência para cada caso), veriﬁca-se a
necessidade de inserção de re ﬁcadoras e reforço na ampacidade de alguns circuitos e alimentadores." Entretanto, nas considerações ﬁnais deste capítulo lêse que: "Não há restrições para operação no cenário atual considerando-se o Sistema de Alimentação Elétrica íntegro, ou seja, com todas as subestações,
circuitos e alimentadores operacionais."
• Esta é uma análise incompleta que pode levar a uma conclusão errônea. Na análise detalhada informa-se que é necessário reforço no sistema e nas
considerações ﬁnais indica-se que o sistema pode operar sem alterações. Ao ﬁnal é então indicado que no caso de falhas no sistema (ocorrências
corriqueiras) "É necessária restrição operacional."
• Já para os cenários b) e c) indica-se que "É possível adoção de headway (166s no cenário b e 90s no cenário c) desde que o Sistema de Alimentação Elétrica
esteja íntegro e que seja providenciado reforço..." especíﬁco indicado no estudo. Mesmo com estas ações ressalva-se que no caso de ocorrência de falha é
necessária restrição operacional. Ora, supõe-se que o sistema seja dimensionado para con nuar a operar sem restrições no caso de uma única falha.
• Acreditamos que um sistema desta relevância que já opera no limite de suas condições operacionais, deva ser dimensionado para con nuar a operar sem
restrições no caso de uma única falha.
Sugerimos, portanto, que:
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sejam efe vamente consideradas tanto a necessidade de novas re ﬁcadoras como o reforço nos cabos de alimentação, além de dotar o sistema de
medidas de proteção que permitam que ele con nue operando mesmo em caso de con ngência.
seja em consequência reavaliado o custo alocado no CAPEX con do no volume Produto 5 – Avaliação Econômica e Financeira.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.32.4
Produto 4 - Modelo Operacional
Es ma va de frota de trens
a) Frota necessária no horizonte da Concessão
O tempo de viagem de ida e volta de 5.376 segundos, entre Ceilândia e Central, da operação inicial proposta para a concessão sem alterações, com tempo de
parada nas estações de 30 segundos, não é compa vel com a operação atual que é feita com 6.240 segundos. Esse ponto é bastante relevante e deve ser
veriﬁcado, pois, a frota projetada de material rodante e condições do ciclo são deﬁnidos a par r dessa premissa, impactando de forma relevante a
infraestrutura necessária e respec vos inves mentos, podendo induzir erroneamente à necessidade de operação com menos trens.
Mesmo que os valores de tempo de ciclo propostos neste volume fossem corretos, no horizonte de 2041 já seriam necessários 40 trens operando e não 38.
Com a reserva técnica seriam necessários 44 trens.
Considerando que a proposta de Concessão é de 30 anos, teríamos até 2050 um crescimento da demanda, elevando ainda mais a quan dade de trens
necessários. o Desta forma, sugerimos que seja:
Feito estudo de demanda até o ano ﬁnal da concessão
Com base neste estudo seja feito cálculo correto da frota de trens necessária para a operação, corrigindo também o cálculo do CAPEX apresentado no
Produto 5 – Avaliação Econômica e Financeira.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: O dimensionamento da frota será revisto, bem como as minutas de Edital e de Contrato, tendo em vista a necessidade de adequar o material
rodante à evolução da demanda.
3.32.5
Produto 4 - Modelo Operacional
Es ma va de frota de trens
b) Frota necessária para headway de 90s
No “Cenário 3: Eventual expansão de 5 novas estações”, no horizonte de 2041, é relatado que: “Caso o estudo de demanda es me um carregamento da
ordem de 43.280 pass/h/sen do com headway de 90 segundos, teremos um ﬂuxo de trens da ordem de 40 trens por hora, considerando o limite da
capacidade de cada trem de 1082 passageiros com a taxa de ocupação de 6 pass./m2.”
Este cálculo de 40 trens parece incorreto, reduzindo ar ﬁcialmente o CAPEX previsto para a Concessão. Se como já vimos o estudo indica equivocadamente a
necessidade de 38 trens para operar com headway de 126s, como poderia operar com somente 40 trens com headway de 90s?
Sugerimos:
Corrigir o cálculo desta es ma va.
Corrigir o CAPEX con do no volume Produto 5 – Avaliação Econômica e Financeira, caso esta opção seja considerada para ser aplicada.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: O dimensionamento da frota será revisto, bem como as minutas de Edital e de Contrato, tendo em vista a necessidade de adequar o material
rodante à evolução da demanda.
3.1.32.6
Produto 4 - Modelo Operacional
Cronograma de aquisição de frota nova
No “Cenário 1: Situação Atual”, situação que permanecerá por 10 anos do início da Concessão, está escrito que: Para avaliação do sistema de alimentação
elétrica foi considerado ainda o carregamento especiﬁcado para condição de conforto que é de 6 passageiros em pé por m2, mais passageiros sentados o que
implica numa lotação de 1.082 passageiros por trem, considerando a média ponderada das capacidades das frotas das séries 1000 e 2000. Entretanto,
atualmente, nos horários de pico, a lotação dos trens chega a exceder os 8 passageiros em pé por m2. A falta de sobressalentes provoca também a
indisponibilidade de trens da frota atual. o Sugerimos que:
Seja explicitamente indicada a necessidade de recompor o estoque de sobressalentes;
Seja dada prioridade à recuperação dos dois trens da série 2000 hoje paralisados;
Seja estudada a necessidade de antecipar o cronograma de aquisição de novos trens de modo a permi r que a ocupação dos trens em horário de pico
não ultrapasse 6 passageiros/m2;
Que os efeitos destas ações sejam reﬂe dos na tabela de CAPEX con da no volume Produto 5 – Avaliação Econômica e Financeira.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
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JUSTIFICATIVA: O dimensionamento da frota será revisto, bem como as minutas de Edital e de Contrato, tendo em vista a necessidade de adequar o material
rodante à evolução da demanda.
3.32.7
Produto 4 - Modelo Operacional
Sistema de Energia
a) Cenário 1
No “Cenário 1: Situação Atual”, situação que permanecerá por 10 anos do início da Concessão, são indicadas ações imediatas a serem tomadas. Entretanto,
nada é dito com relação ao sistema de energia. Como foi indicado no volume anterior, Estudos de Engenharia, qualquer falha no sistema de energia pode
levar a uma restrição operacional.
Sugerimos reavaliar as ações a serem tomadas conforme indicado nos comentários ao Produto 3 – Estudos de Engenharia.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.
3.32.8
Produto 4 - Modelo Operacional
Sistema de Energia
b) Cenário 2
No “Cenário 2: Aumento da capacidade de transporte para 23.465 passageiros por hora por sen do”, no horizonte de 2031, está escrito que “Outro ponto a
ser considerado é que durante a visita técnica fomos informados que a Subestação primária de Águas Claras opera no limite de sua potência. o Sugerimos
que: Sejam implantadas, no curto prazo, novas primárias redundantes no sistema do Metrô que permi rá resolver a dependência do sistema da CEB tanto do
ponto de vista operacional quanto ﬁnanceiro permi ndo à futura Concessionária que possa negociar a aquisição de energia no Mercado Livre.
Sabendo que “a Subestação primária de Águas Claras opera no limite de sua potência” não entendemos por que só a médio prazo está considerada a
implantação de uma nova primária, uma vez mais mantendo o sistema com restrições operacionais.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.
3.32.9
Produto 4 - Modelo Operacional
Sistema de Sinalização
No “Cenário 3: Eventual expansão de 5 novas estações”, no horizonte de 2041, considera-se a redução do intervalo entre trens (headway) para 90 segundos
para atender a demanda. Para que isso seja possível, indica-se a necessidade de alterações no sistema de sinalização. O estudo relata o que segue: “Do ponto
de vista do Sistema de Sinalização e Controle, a redução de headway para 90 segundos impactará em divisões de circuitos de via ou inclusão de bpoints
(divisão pontual no circuito de via existente) no trecho TRONCO entre as estações Central e Águas Claras.”
Ora, que a alteração no sistema de sinalização tenha que ser feita, não resta dúvida. Entretanto, o estudo indica solução proprietária de um único fabricante,
que poderá ou não realizar esta alteração e a custos desconhecidos. Existem outras soluções padronizadas, de mercado, que independem de um único
fornecedor.
Sugerimos que:
A solução indicada não seja especíﬁca, tornando isonômicas as instruções de modiﬁcação do sistema, neste estágio.
Um valor adequado, de mercado seja aplicado ao CAPEX con do no volume Produto 5 – Avaliação Econômica e Financeira.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo de viabilidade propõe a adequação do sistema de sinalização existente, não sua subs tuição.
Ressalte-se que na solução apresentada nos estudos de viabilidade o Pá o Águas Claras não ﬁcará sem Sinalização, pois tal fato seria considerado inseguro e
poderia trazer consequências para a futura Concessionária. O novo equipamento do Sistema de Sinalização será instalado em paralelo com o atual até a
conclusão do seu comissionamento. Somente após a validação do novo equipamento do domínio Pá o Águas Claras será possivel descomissionar o
equipamento atual, o qual servirá de sobressalente para os demais domínios do Metrô DF.
Os Custos Es mados para os Cenários 2 e 3 apresentada no Modelo Operacional condiz com o custo es mado para a troca do equipamento de Sinalização
atual do domínio do Pá o Águas Claras e do domínio E02, o qual sofrerá uma maior intervenção com a redivisão de circuitos de via e o equipamento atual já
possui um certo limite de entradas para o controle dos novos circuitos. Isto não quer dizer que, eventualmente, em outros Domínios haja a necessidade de
realizar a redivisão do circuito de via, porém, a analise deve ser global e veriﬁcar se o equipamento CMT/MUX tem capacidade para novos acrescimos de
circuito de via.
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3.32.10
CAPEX
a) Oﬁcina e Material Rodante
A “Tabela 5 Fluxo de Inves mentos para o cenário de referência C3 (R$MM)” apresenta o CAPEX previsto para a Concessão.
Na rubrica Oﬁcina e Material Rodante, supostamente está sendo computada tanto a aquisição de equipamentos de manutenção nas oﬁcinas do Pá o e
veículos de manutenção quanto a reforma dos trens da série 1000 e 2000.
Somente a reforma dos trens a valores indicados neste estudo corresponde a R$ 213.876.486,00 (reforma de 19 trens da série 1000 + 12 trens da série 2000).
Este valor já pra camente iguala o CAPEX total indicado para esta rubrica no valor de R$ 221.800.000,00. Ressaltamos, que a diferença entre os valores não
poderia contemplar os custos de aquisição dos equipamentos de oﬁcina e, principalmente, dos veículos de manutenção que representam valores
signiﬁca vos.
Sugerimos reavaliar o valor es mado para contemplar a aquisição dos equipamentos de oﬁcina e, principalmente, dos veículos de manutenção
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: O orçamento para reforma de material rodante, por sua vez, será revisto, com ajustes nos estudos de viabilidade, inclusive no modelo
econômico-ﬁnanceiro.
3.32.11
CAPEX
b) Energia
Na mesma tabela, na rubrica energia, entendemos que estão lançados os valores de reforço do sistema existente no Metrô. A aventada necessidade de
implantar uma subestação primária de alta tensão, na infraestrutura do próprio Metrô, não cremos estar aqui lançada.
Sugerimos reavaliar esta rubrica para corresponder à implantação de duas primárias redundantes, acrescentar novas subestações re ﬁcadoras e reforço no
sistema de cabos alimentadores.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.
3.32.12
CAPEX
c) Sinalização
Na mesma tabela, na rubrica sinalização está lançado o valor de R$ 43,6 milhão para uma reforma signiﬁca va do sistema existente, que deve ter inclusive
uma garan a de obsolescência (o sistema tem um projeto de 30 anos e foi fabricado há mais de 20 anos). O valor de mercado para um sistema de sinalização
atualmente está na ordem de € 1 milhão / km. Uma subs tuição do sistema existente de 84 km, custaria, aos valores de conversão usados de € 1,00 = R$
4,00, da ordem de R$ 336 milhões.
Sugerimos alterar os valores para corresponder à implantação de um sistema isonômico.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo de viabilidade propõe a adequação do sistema de sinalização existente, não sua subs tuição.
Ressalte-se que na solução apresentada nos estudos de viabilidade o Pá o Águas Claras não ﬁcará sem Sinalização, pois tal fato seria considerado inseguro e
poderia trazer consequências para a futura Concessionária. O novo equipamento do Sistema de Sinalização será instalado em paralelo com o atual até a
conclusão do seu comissionamento. Somente após a validação do novo equipamento do domínio Pá o Águas Claras será possivel descomissionar o
equipamento atual, o qual servirá de sobressalente para os demais domínios do Metrô DF.
Os Custos Es mados para os Cenários 2 e 3 apresentada no Modelo Operacional condiz com o custo es mado para a troca do equipamento de Sinalização
atual do domínio do Pá o Águas Claras e do domínio E02, o qual sofrerá uma maior intervenção com a redivisão de circuitos de via e o equipamento atual já
possui um certo limite de entradas para o controle dos novos circuitos. Isto não quer dizer que, eventualmente, em outros Domínios haja a necessidade de
realizar a redivisão do circuito de via, porém, a analise deve ser global e veriﬁcar se o equipamento CMT/MUX tem capacidade para novos acrescimos de
circuito de via.
3.32.13
CAPEX
d) Material Rodante
Na mesma tabela, na rubrica Material Rodante está supostamente lançada a aquisição de 10 trens. A quan dade de trens aqui considerada não condiz com a
real necessidade para a Concessionária, que é superior, conforme já observado nos comentários referentes ao Produto 4 – Estudos de Engenharia.
Sugerimos adequar o valor à frota efe vamente necessária.
RESPOSTA: Aceita
JUSTIFICATIVA: O orçamento para aquisição de material rodante será revisto, com ajustes nos estudos de viabilidade, inclusive no modelo econômicoﬁnanceiro.
3.32.14
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Tarifa Técnica
Nota-se no estudo a adoção da tarifa técnica de R$ 5,0907 por passageiro transportado, que desequilibraria a câmara de compensação. É importante atentar
ao equilíbrio econômico da câmara de compensação pois, caso seja deﬁnida uma tarifa superior à tarifa de equilíbrio da câmara de compensação, o Governo
do Distrito Federal terá que mensalmente complementar o déﬁcit da câmara de compensação com recursos públicos para remunerar as concessionárias dos
serviços de transporte urbano que a compar lham, podendo gerar insegurança econômica nos contratos das outras concessionárias de serviço público de
transporte, que não possuem estruturas de garan as de pagamento estruturadas na Parceria Público-Privada.
Sugerimos:
Alterar a tarifa técnica para o valor de equilíbrio da câmara de compensação;
Ajustar o valor da contraprestação à Concessionária conforme indicar o modelo econômico ﬁnanceiro.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: Não há desequilíbrio em câmara de compensação. A decomposição da tarifa técnica de remuneração em Tarifa de Passageiros, do Subsídio, da
Subvenção tem justamente o obje vo de deixar claro as fontes para seu pagamento. Apenas a Tarifa de Passageiros onerará a câmara de compensação
quando inferior à Tarifa Técnica.
Nº: 3.1.33
NOME: Fábio Montanari da Cunha Pinto (MPE Engenharia e Serviços S/A)
CONTRIBUIÇÕES:
3.33.1
Produto 4 - Modelo Operacional, item 1.1.6.2.1.11.2, Tabela 46 (Pag. 76/103)
Produto 4 - Modelo Operacional, item 1.1.6.2.1.11.2, Tabela 46.
Na tabela 46 foram considerados alguns serviços baseados no contrato METRÔ-SP, a exemplo, o serviço de modernização da proteção contra inﬁltrações no
valor de R$ 1.479,884,00, sendo que, somente na Estação Galeria do Metrô-DF, são mais de 2.000 m² com necessidade de modernização da
impermeabilização e outras 23 estações e túneis, estando os sistemas de impermeabilização originais próximos do vencimento. No caso dos túneis, com
necessidade de tratamento por Injeção de Polímeros, os custos es mados são de R$ 4.000.000,00 e para as Estações e ediﬁcações diversas, os custos
es mados são de R$ 12.000.000,00.
Por se tratar de custos elevados, na ordem de R$ 16.000.000,00, que não foram considerados, mas que fazem parte das diretrizes do projeto, eles necessitam
ser incluídos na revisão de custos deste projeto.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O valor informado no estudo é uma es ma va baseada em contrato do Metrô de São Paulo, conforme descrito no respec vo volume.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.33.2
Produto 4 - Modelo Operacional, item 1.1.6.2.3.1, Tabela 54 (Pag. 90/103).
Produto 4 - Modelo Operacional, item 1.1.6.2.3.1, Tabela 54.
Não há referência quanto aos custos de MDO des nados a área de Estruturas Civis na documentação oﬁcial recebida, estando contemplados nesta, apenas os
custos rela vos ao Gerenciamento de Manutenção fundido a Estruturas Civis e Via Permanente. Qual valor considerado para a Estruturas Civis?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os valores atualizados constam do Modelo Financeiro.
3.33.3
Produto 4 - Modelo Operacional, item 1.1.6.2.3.1, Tabela 56 (Pag. 93/103).
Produto 4 - Modelo Operacional, item 1.1.6.2.3.1, Tabela 56 e 57.
Na documentação oﬁcial apresentada, consta o valor do OPEX por etapa de R$ 25.500.531,00 / ano na primeira etapa e nas demais R$ 27.511.180,00 / ano,
no entanto, não estão relacionados os itens de serviços a serem atendidos. Qual é a relação de serviços, bem como o rateio dos valores es mados entre
Estrutura Civil e Via Permanente?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A soma apresentada é rela va a mão de obra que será contratada para o escopo Civil mais Via Permanente, além dos valores dos contratos
descritos no caderno referente ao Modelo Operacional.
3.33.4
Volume 8 - Anexos contendo o resumo da avaliação técnica, 7 Anexo VI – CAPEX, Tabela 8.
Volume 8 - Anexos contendo o resumo da avaliação técnica, 7 Anexo VI – CAPEX, Tabela 8. (ref.: Arquivo 5.5. Inves mentos – CAPEX, pág. 24 de 26)
Para a Estrutura Civil foram considerados valores somente para impermeabilização e troca de pisos (Impermeabilização (R$ 1.479.884,00) e Pisos (R$
8.000.000,00)).
Para outros serviços necessários e urgentes, como:
1. Serviços técnicos de engenharia para elaboração de estudos, inspeções e laudos das estruturas (equipamento metroferróviário com mais de 20 anos),
inspeções detalhadas com ﬁssurômetro e imagens termográﬁcas, avaliação das frentes de carbonatação, ensaios de esclerometria, ensaios de pacometria
para medição de barras de aço, ensaios de ultrassonograﬁa da estrutura de concreto, ensaios de extração de corpos de prova e laudos técnico com valores
totais es mados em R$ 3.600.000,00;
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2. Tratamento/Recuperação do Concreto nas Estruturas Civis que compreendem Estações, Túneis, Obras de Arte e demais ediﬁcações do MDF, com valores
totais es mados em R$ 20.800.000,00;
3. Revitalização de pinturas internas e externas/subs tuição de pas lhas de reves mento das Estações, Túneis, Obras de Arte e demais ediﬁcações do MDF,
com valores totais es mados em R$ 12.350.000,00;
Subs tuição de telhas nas Estações e demais ediﬁcações do MDF estando os sistemas de cobrimento originais próximos do vencimento, com valores totais
es mados em R$ 16.500.000,00;
4. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas ora obsoletos em produtos, projetos e normas vigentes com valores es mados para adequação da
ordem de R$ 12.750.000,00;
5. Revitalização dos Sistemas de Recalque (esgoto, águas pluviais, combate a incêndio e água potável) hoje operando com bombas originais, obsoletas e sem
sobressalentes disponíveis no mercado (onerando em constantes e ineﬁcazes reparos) com valores totais para integral subs tuição da ordem de R$
1.850.000,00;
6. Restauração dos sistemas de drenagem com valores es mados em R$ 4.500.000,00;
7. Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio operação pelo CBDF) com valores de adequação es mados em R$ 8.280.000,00;
8. Adequação as Normas do CBDF para habitação e uso das Estações e ediﬁcações nos quesitos rela vos à segurança em casos de incêndio e pânico. Valores
es mados para adequação em R$ 890.000,00.
9. Adequação as Normas e Decretos do GDF no quesito ambiental rela vo à economia de recursos hídricos (será responsabilidade da nova Concessionária
com ônus para si). Valores es mados para adequação na ordem de R$ 740.000,00.
10. Por se tratar de custos elevados, na ordem de R$ 82.000.000,00, que não foram considerados, mas que fazem parte das diretrizes do projeto, eles
necessitam ser incluídos na revisão de custos deste projeto.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA:Para as estruturas civis visitadas, os contratos mencionados são os mais importantes. Os quesitos pisos e impermeabilização são itens mais
comuns de reclamações de usuários e são relacionados a segurança e saúde pública.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.

3.33.5.
Caderno 3, Estudos de Engenharia, Capítulo 1.2.5
1- Está prevista a reforma de todos os trens da série 1000, com troca do sistema de frenagem, subs tuição de motores CC por motores CA, retroﬁt para
instalação de ar condicionado nos trens da série 1000 e 2000, bem como a aquisição de mais 10 trens novos. Não localizamos as informações quanto aos
impactos dessas alterações para o Sistema de Energia. Estas mudanças não estão previstas na modernização e ampliação do Sistema de Suprimento de
Energia.
O estudo apresenta um inves mento da ordem de R$ 68,8 milhões (CAPEX) para o Sistema de Energia. Em nossa análise, os inves mentos necessários, no
período de concessão, para modernização do Sistema de Energia, visando atender as demandas futuras, são os seguintes:
▪ Projeto: R$ 52.027,59
▪ Equipamentos de Proteção: R$ 60.478.155,71
▪ Equipamentos de Alimentação: R$ 2.377.314,82
▪ Filtro de Harmônicas: R$ 2.573.262,13
▪ Montagem, comissionamento, testes e operação assis da: R$ 50.835.846,51
▪ Total: R$ 116.316.606,76
Diante deste cenário, entendemos que o inves mento apresentado no estudo não condiz com o inves mento necessário para ampliação do sistema.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.
3.33.6
Caderno 3, Estudos de Engenharia, Capítulo 1.2.5.1
Caderno 3, Estudos de Engenharia, Capítulo 1.2.6
1- Está prevista a ampliação das LM’s (Linhas de Manutenção) e instalação de pontes rolantes para manutenção do sistema de ar condicionado a ser instalado
na modernização do material rodante (série 1000 e 2000). Entretanto, não foi demonstrado nenhum estudo sobre este incremento de cargas para a SM
(Subestação de Manutenção). Esta questão foi avaliada? Se sim, qual seu custo es mado?
O custo es mado para repotencialização da SM, tendo como base estudos por nós realizados, prevendo a inclusão de um novo transformador de tração,
equipamentos de proteção e manobra, bem como a instalação de novos cabos e implantação de um gerador de 300kVA é da ordem de R$ 2.850.000,00.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O Estudo não considerou o aumento de carga da subestação porque é possivel se executar o processo de manutenção do ar condicionado
embarcado de forma que não exija o consumo excessivo.
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3.33.7
Caderno 3, Estudos de Engenharia, Capítulo 1.2.6.2.1
1- Nas simulações do Sistema Elétrico foram consideradas as modernizações previstas no Material Rodante?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.

3.33.8
Caderno 3, Estudos de Engenharia, Capítulo 1.2.6.2.2
1- Na simulação elétrica referente ao Cenário 1 relata que “Considerando-se os diversos casos com con ngências avaliados (uma única con ngência para cada
caso), veriﬁca-se a necessidade de inserção de re ﬁcadoras e reforço na ampacidade de alguns circuitos e alimentadores”. Solicitamos esclarecer: Onde seria
feita essa inserção de re ﬁcadoras? Que po de reforço na ampacidade, onde e qual o seu custo?
Custo es mado para implantação de uma subestação re ﬁcada (SR) é de R$ 18.000.000,00.
Este custo está contemplado no estudo?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.
3.33.9
Caderno 3, Estudos de Engenharia, Capítulo 1.2.6.3
1- Nas considerações referentes as simulações elétricas, diz-se que é possível adoção do headway de 90 segundos desde que seja feito um reforço em dois
circuitos CA de média tensão, bem como em dois alimentadores CC da SR-07 e três alimentadores CC da SR-04. Com base nestas considerações solicitamos
esclarecer: Que po de reforço CA seria esse e onde? Como seria este reforço nos alimentadores CC? Qual o custo es mado para inclusão destes reforços?
Este reforço manterá a redundância da concepção do sistema, sendo capaz de alimentar todas as cargas com um único transformador?
2- Entendemos que os reforços em dois alimentadores CC na SR-07 e três alimentadores CC na SR-04 teriam o custo es mado em R$ 100.000,00. Nosso
entendimento está correto? Se sim, este custo foi considerado? Se não, que po de reforço seria este e qual seria o custo es mado? Será necessário reforçar
a ampacidade do terceiro trilho? Solicitamos esclarecer, pois não iden ﬁcamos estas informações no estudo.
3- Entendemos que os reforços CA seriam a construção de duas novas SR’s para o sistema de energia. O custo es mado, neste caso, seria de R$
32.000.000,00. Nosso entendimento está correto? Se sim, este custo foi considerado? Se não, que po de reforço seria este e qual seria o custo es mado?
Solicitamos esclarecer, pois não iden ﬁcamos esta previsão no estudo.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: : Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.
3.33.10
Caderno 5, Avaliação Econômico-ﬁnanceira, Capítulo 1.1.8
1- Não foi veriﬁcado nenhum plano de aquisição de sobressalentes ou modernização dos equipamentos de manobra, controle e proteção do sistema de
energia. Em um horizonte de 30 anos entendemos que esses equipamentos teriam que ser subs tuídos.
Es mamos, durante o período de concessão, o inves mento necessário para aquisição de sobressalente ou modernização dos equipamentos é de R$
10.850.000,00. Este custo foi considerado no estudo? Se sim, qual o valor previsto?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Não foi iden ﬁcada a necessidade de sobressalente adicionais na modelagem realizada.
3.33.11
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Cderno 3, Estudos de Engenharia, Capítulo 1.2.6
1- Não foi veriﬁcado a revitalização do sistema elétrico no tocante a subs tuição dos cabos do sistema de interligação entre SR’s e estações, fato que é
imprescindível para o bom funcionamento e conﬁabilidade do sistema, uma vez que os cabos instalados apresentam uma degradação natural, devido a mais
de 25 anos de u lização. Considerando ainda os aumentos de carga previstos nos próximos 30 anos, entendemos ser necessário a subs tuição de
pra camente todos esses cabos, mas não iden ﬁcamos esta previsão nesse estudo.
O custo es mado para subs tuição dos cabos do atual sistema de alimentação, apenas no trecho crí co de SR-07 e SR-05 (5.720m por fase) é de R$
5.300.000,00, considerando a subs tuição apenas dos cabos de 120mm². Outro trecho crí co, é o circuito de CEB-Brasília centro até SR-01 (5500m por fase)
cujos cabos de 240mm² são os mais afetados. A es ma va para subs tuição destes cabos é da ordem de R$ 7.7600.000,00.
Cabe salientar que este seria um inves mento imediato, em função dos inúmeros problemas apresentados por conta do atual estado de degradação dos
cabos nestes trechos.
Estes exemplos, tendo como base a atual situação do sistema, demostra a necessidade de um inves mento de grande monta, num horizonte de 30 anos, para
garan r a conﬁabilidade do sistema.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.
3.33.12
Caderno 3, Estudos de Engenharia, Capítulo 1.2
1- No estudo de Engenharia não foi veriﬁcado o modus operandi de nenhuma das inicia vas propostas no plano.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA:Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro certame
licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a adequada
prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se basear no
estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.33.13
Caderno 5, Avaliação Econômico-Financeira, Capítulo 1.1.8
1- O estudo de avaliação Econômico-Financeira aponta um inves mento da ordem de 68 milhões em energia, porém nos estudos de engenharia não ﬁca claro
como esse inves mento será feito (novas SR’s, repotencialização das SR’s existentes, etc.), favor esclarecer.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.

3.33.14
Caderno 5, Avaliação Econômico-Financeira, Capítulo 1.1.3
1- O estudo de avaliação Econômico-Financeira aponta como parte de seu plano de reestruturação do Metrô-DF a construção de 5 novas estações entre
Jan/24 e Dez/30, entretanto não aponta quais são os inves mentos necessários em energia para suportar estas cargas (SR’s e SA’s) no estudo de engenharia.
Consideramos ser necessário o inves mento na modernização do sistema de energia e para isso es mamos um inves mento da ordem de R$
116.000.000,00. Este inves mento foi considerado no estudo? Se sim, qual o seu valor e em qual item está discriminado?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA:Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.
3.33.15
Caderno 4, Modelo Operacional, Capítulo 1.1.7.4
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1- No Modelo Operacional consta, como proposta de solução para o consumo e demanda, a implantação de mais 2 (duas) Primárias no Sistema e o reforço
nos cabos existentes. Onde seriam implantadas estas Primárias? Que po de reforço e em quais cabos seriam u lizados? Isto está previsto no CAPEX? Se sim,
qual o seu valor e em qual item está discriminado?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Estão sendo previstos reforços nos cabos alimentadores, 3 novas SE´s Primárias e 3 novas SE´s Re ﬁcadoras para atender ao aumento de
demanda de energia elétrica ao longo do período da Concessão. Os valores serão atualizados na Modelagem Econômico-Financeira.
Cabe destacar que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Os inves mentos em energia propostos na Audiência e Consulta Públicas constam no Anexo. Diretrizes Operacionais para a Prestação dos Serviços, com os
inves mentos sendo realizados no início da Concessão.
3.33.16
Caderno 5, Avaliação Econômico-Financeira, Capítulo 1.1.3
1- Todo o estudo em questão, inclusive o cálculo da tarifa técnica, foi baseado no cenário 3, este cenário exige inves mentos do GDF para o incremento de
usuários no sistema, construção de novas estações e mudanças nas linhas de ônibus. Quais são as garan as que estes inves mentos e ações serão
concre zados?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade subme dos ao procedimento de consulta e audiência públicas, em relação à proposta de o mização do sistema de
transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda decorrente da criação de um sistema de transportes mais
racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o
acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o término dos contratos ora em vigor.
A Tarifa Técnica de Remuneração – TTR, por sua vez, representa o valor suﬁciente para cobrir os dispêndios com operação por passageiro transportado. Tal
valor deve ser garan do sob o risco de, em caso contrário, inviabilizar a prestação do serviço de transporte em questão.
Diante de tal cenário, a repar ção dos riscos de demanda foi feita de forma paritária, podendo impactar a TTR posi vamente ou nega vamente de forma
igual, conforme o comportamento da demanda ao longo do contrato. Assim demandas inferiores à projetada levarão ao aumento da TTR e demandas
superiores à TTR levarão à sua redução de forma proporcional, de forma a manter a operação adequada dos serviços de transporte metroviário de
passageiros e cobrir os custos de operação dos serviços metroviários.

3.33.17
Caderno 5, Avaliação Econômico-Financeira, Capítulo 1.1.8
1. Não iden ﬁcamos no estudo apresentado o CAPEX para subs tuição de baterias tracionarias, estacionárias e seladas. A vida ú l das mesmas gira em
torno de 10 anos em condições normais de operação, o que sugere sua subs tuição em três períodos durante a vigência da concessão. O custo
es mado para sua subs tuição ao longo dos 30 anos é da ordem de R$ 7,5 milhões. Caso este custo esteja previsto no estudo, onde está inserido?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A Modelagem Operacional prevê um contrato de manutenção para subs tuição dos bancos de baterias conforme teste de condição, com
reﬂexo na modelagem econômico-ﬁnanceira.
3.33.18
5.5 – Inves mentos CAPEX – Anexo VI – CAPEX
Os estudos preveem uma reforma geral nos trens da Frota 1000, por obsolescência, e somente a instalação de ar condicionado nos trens da Frota 2000.
No entanto, podemos prever que, em poucos anos, os trens da Frota 2000 e seus componentes estarão tão obsoletos quanto os da Frota 1000 estão
atualmente.
Existe alguma reforma geral prevista para os trens da Frota 2000? Em caso posi vo, como será feito o ressarcimento desse inves mento? Em caso nega vo, o
que está previsto para mi gar os riscos por obsolescência dessa Frota?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: As reformas propostas nos estudos de viabilidade, bem como a manutenção adequada, são suﬁcientes para manter as frotas 1000 e 2000 em
boas condições de operação.
3.33.19
4 – Modelo Operacional – item 1.1.6.2.3 – Custo Proposto
Dos estudos de custos apresentados deduz-se que haverá uma redução nos custos com mão-de-obra direta e indireta, operacional e administra va em
relação ao existente hoje para Operação do Metrô-DF.
Das tabelas apresentadas, pode-se concluir que esse custo será feito à base tanto da redução do número de colaboradores quanto dos seus salários.
Aliás, essa redução com os custos de mão-de-obra é um dos pilares do modelo de concessão que está sendo apresentado.
Sendo assim, como serão tratados os colaboradores atuais do Metrô-DF? Serão desligados? Em caso posi vo, esse custo com desligamento e as ações
trabalhistas daí decorrentes serão absorvidos pelo GDF? Onde estão considerados no estudo compara vo do modelo atual x modelo proposto?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Apesar do assunto não ser objeto da Consulta e Audiência Públicas, cabe informar que a Administração Pública pretende dar aos empregados
da Metrô/DF diferentes alterna vas, como con nuar nas a vidades remanescentes da Companhia, serem aproveitados em outras autarquias ou órgãos do
GDF ou serem contratados pela futura Concessionária.
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Caso optem por aceitar a proposta de trabalho da futura concessionária, novo vínculo emprega cio se estabelecerá, cabendo as condições de trabalho serem
estabelecidas entre os empregados e a empresa contratada.
3.33.20
Anexo 4 - MODELO OPERACIONAL: ITEM 1.1.3.1 Dimensionamento da Frota
ONDE LÊ-SE:
“O dimensionamento da frota operacional foi estabelecido de acordo com o headway es mado para cada cenário conforme a demanda projetada, a saber:
ano base 2018, ano base 2021, ano base 2024, ano base 2031 e ano base 2041. Além disto, estabeleceu-se em 10% o percentual de reserva técnica
necessário para a realização de manutenção programada nos trens.”

No projeto para o dimensionamento da frota foi considerado a diminuição do headway nos anos de 2021, 2024, 2031 e 2041 e a reserva técnica para
realização de manutenção programada de 10%. Faltou levar em consideração outros aspectos que impactam diretamente neste projeto como:
• Remobilização de 3 (três) trens;
• Obsolescência da Frota 1000;
• Manutenção Preven va Trienal da Frota 1000;
• Disponibilização de trens para permi r a Modernização das Frotas 1000 e 2000 (Obs.: Es mamos em 3(três) trens para se ter uma escala de produção
sequencial que permita a entrega de um trem a cada dois meses a par r do primeiro ano, quando estará concluído o trem cabeça de série).
Levando-se em consideração estes aspectos chega-se a conclusão de que a frota atual de trens no Metrô-DF não é suﬁciente para que seja cumprido o
planejamento es pulado a par r de 2024 neste projeto.
Assim, seria necessário que a aquisição dos 10 (dez) trens novos fosse realizada no ano 1(um) da concessão para viabilizar o que está previsto neste projeto
em termos de aumento da quan dade de trens no horário de pico e Modernização das Frotas 1000 e 2000.
Não foi demonstrado na documentação disponibilizada como viabilizar o que foi proposto sem a aquisição de mais trens no início da concessão, o que torna o
projeto inviável.
Por se tratar de custos elevados, na ordem de R$ 378.613.333,00 (Conforme Anexo 5.5 – INVESTIMENTOS CAPEX – Tabela 9 - Pág. 26/26), mas que fazem
parte das diretrizes do projeto, precisa haver uma revisão nos custos deste projeto contemplando a antecipação no fornecimento dos trens para o início da
concessão.
RESPOSTA: Parcialmente aceita
JUSTIFICATIVA: O dimensionamento da frota será revisto, bem como as minutas de Edital e de Contrato, tendo em vista a necessidade de adequar o material
rodante à evolução da demanda.
3.33.21
Anexo 3 - ESTUDO DE ENGENHARIA - Item 1.2.5
No item 1.2.5 Especiﬁcações Técnicas do Material Rodante Ferroviário e Custos para seu Aperfeiçoamento e Reposição, Visando Melhorar as Condições de
Segurança e Conforto Ambiental para o Usuário (Acús ca, Iluminação e Clima zação) e Eventual Expansão da Frota.
Neste item relata a modernização dos sistemas de: Propulsão, Suprimento Elétrico, Freio, Portas, Iluminação e Ar Condicionado, conforme Tabela 54 - Custo
Es mado de Reforma da Frota.
Se descreve do custo de modernização de portas sem especiﬁcar o que será feito. Qual é a proposta para a modernização de portas?
Outra questão relevante no custo da Modernização da Frota 1000 e 2000 diz respeito a importação da maioria do sistema que tem sua cotação em EURO, no
projeto o custo foi es mado em 1 EURO = R$ 4,00, atualmente (13/09/2020) 1 EURO = R$ 6,57, ou seja, uma alta de 64,25%. Devido ao grande impacto que
esta variação cambial tem nos custos de Modernização da Frota 1000 e 2000, como isto será tratado neste projeto?
Também não foi considerado na proposta de reforma uma série de itens relevantes (técnico e econômico):
Sistema de gerenciamento do trem e Data Bus;
Adequação do console aos novos sistemas com a introdução de telas IHM para controle e monitoramento adequado do trem;
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=60894322&infra_s…

122/129

29/12/2020

SEI/GDF - 52996400 - Relatório

Re rada da ﬁação, cabos e componentes daniﬁcados ou obsoletos com a introdução dos novos sistemas (para modernização do sistema de
iluminação);
Serviços de novo layout de distribuição das caixas dos novos sistemas no sobestrado (com entrada de novos componentes);
Atualização do sistema de ar comprimido.
Qual a estratégia para estes itens?
Levando-se em conta também que na Frota 2000 haverá apenas a atualização no sistema de ven lação (ar condicionado), qual a estratégia para a Frota 2000,
considerando que a daqui a 10 anos essa frota também estará defasada?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: As reformas propostas nos estudos de viabilidade, bem como a manutenção adequada, são suﬁcientes para manter as frotas 1000 e 2000 em
boas condições de operação. Os valores das reformas, por sua vez, foram atualizados nos estudos de viabilidade, bem como na Modelagem EconômicoFinanceira
3.33.22
Anexo 4 – MODELO OPERACIONAL - ITEM 1.1.3.1.1 e Anexo 5.5 – INVESTIMENTOS CAPEX – Tabela 9 - Pág. 26/26
Outra inconformidade em relação aos custos, há dois orçamentos diferentes apresentados no estudo com relação ao fornecimento de trens novos:
No Anexo 4 – MODELO OPERACIONAL
NO ITEM 1.1.3.1.1 Quan ﬁcação de todos os custos associados para a operação e manutenção dos trens

No Anexo 5.5 – INVESTIMENTOS CAPEX – Tabela 9 - Pág. 26/26, temos os seguintes valores para aquisição de trens novos:

Qual é o valor correto a ser considerado pelo estudo?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Trata-se de erro material. O orçamento para aquisição de material rodante será revisto, com ajustes nos estudos de viabilidade, inclusive no
modelo econômico-ﬁnanceiro.
3.33.23
Anexo 4 - MODELO OPERACIONAL – Item 1.1.3.1.1
Item 1.1.3.1.1 Quan ﬁcação de todos os custos associados para a operação e manutenção dos trens encontram-se os seguintes quadros:

O que consiste a Revisão Geral de equipamentos nos 2 primeiros anos, citada na tabela acima, no valor de 486.540,53?
Cabe ressaltar que atualmente são gastos R$ 900.000,00, em média, por mês com a manutenção preven va e corre va da Frota 1000, para aquisição de
materiais e serviços externos, que possui um sistema de propulsão e suprimento elétrico obsoleto, que acarreta um alto custo de manutenção para garan r a
operacionalidade da frota.
Assim, o valor mencionado para revisão geral não cobre os custos de manutenção atual da Frota 1000 e muito mesmo a Revisão Geral para modernização dos
sistemas que permi ria a redução dos custos com manutenção.
Entendemos que deverá ser refeito o estudo, pois não aferiu adequadamente as necessidades técnicas e nem de inves mento.
Sugerimos que esse novo estudo, seja disponibilizado aos proponentes antes no lançamento do Edital para reavaliação.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA:O valor citado neste item do estudo se refere apenas ao custo médio de insumos para execução da manutenção preven va.
3.33.24
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Entendemos que o custo mensal previsto para manutenção preven va e corre va da Frota 1000 e 2000, no valor de R$ 139.341,64, informado na Tabela 23,
para ocorrer após 2 anos do início da Concessão está subdimensionado.
Para que haja uma redução tão drás ca nos custos atuais de manutenção preven va e corre va, das Frotas 1000 e 2000, que atualmente giram em torno de
R$ 900.000,00 mensal em média, seria necessário que se ﬁzesse toda a modernização das Frotas 1000 e 2000 e Adequação das Oﬁcinas de Manutenção para
diminuir os custos com serviços externos que estão previstos neste projeto (Itens 1.2.3 e 1.2.4 do Produto 3 – Estudos de Engenharia).
Para permi r a modernização destas frotas, sem a diminuição da frota operacional, será necessário a aquisição de novos trens, pois atualmente a frota
existente no Metrô-DF não tem disponibilidade para imobilizar três ou quatro trens necessários para viabilizar estes serviços de modernização, que duraria
um prazo mínimo acima de 5 anos.
Outro ponto a ser veriﬁcado, seria com relação aos custos de manutenção da Frota 2000, que atualmente está em operação há 10 anos, sem nenhuma
revisão geral. Pois, projetando os custos de manutenção para os próximos 10 anos, os seus sistemas, equipamentos e materiais de consumo e insumos
entrarão em obsolescência no mercado, causando assim um alto custo de manutenção com o passar dos anos que não estão previstos no estudo.
Com isso, não se deve prever um custo mensal para manutenção preven va e corre va de R$139.341,64 para as Frotas 1000 e 2000 a par r de dois anos do
início da Concessão.
Entendemos que deverá ser refeito o estudo, pois não aferiu adequadamente as necessidades técnicas e nem de inves mento.
Sugerimos que esse novo estudo, seja disponibilizado aos proponentes antes no lançamento do Edital para reavaliação.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O valor citado de R$ 139.341,64 se refere ao custo médio de insumos para execução da manutenção preven va, após as revisões necessárias.
Destaque-se que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.

3.33.25
Produto 3 – Estudos de Engenharia – Item 1.1.10.3 - Tabela 39 - Es ma va para os Sistemas de Telecomunicações (Pag. 317/458).
Em relação a es ma va para os Sistemas de Telecomunicações, solicitamos esclarecer qual a memória de cálculo u lizada para a composição deste valor?
Quais os quan ta vos estão contemplados?
Entendemos que para subs tuir o Sistema SCAP e adquirir sobressalentes para os Sistemas planilhados, a verba des nada deveria ser revisada, pois o valor
está muito abaixo do mercado.
Favor apresentar as planilhas de cálculo descriminando as quan dades de equipamentos contemplados e a distribuição de custos envolvidos.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A orçamentação dos sistemas de telecomunicações consta dos Estudos de Viabilidade e seus valores foram atualizados no Modelo EconômicoFinanceiro.

3.33.26
Produto 4 – Modelo Operacional – Tabela 50 – Itens 1 e 2: Subs tuição dos equipamentos do CCO (Pag. 84/103)
Solicitamos o detalhamento dos itens propostos para avaliar o valor planilhado da subs tuição do hardware e so ware do CCO e PCTs?
Os principais equipamentos instalados no CCO do Metrô DF que foram atualizados são: Vídeo Wall, Cabo óp co, Sistema de Telefonia (Somente hardware),
Sistema de radiocomunicação (consoles de rádio).
Todo sistema de alimentação incluindo os nobreaks e cabeamento estruturado precisam ser atualizados e deverão ser compa vel com os novos
equipamentos propostos.
A subs tuição das máquinas SUN BLADE que hoje operam no CCO e PCT por outras máquinas devem ser criteriosamente observadas e detalhadas pois a
cri cidade operacional do meio onde elas trabalham exige WORK STATIONs – SERVIDORES, ou seja, máquinas especíﬁcas robustas que atendam uma
demanda de 24 horas de funcionamento ininterrupto.
O Sistema de ven lação tem todo seu controle no CCO e necessitará ser modernizado.
Não está contemplada na proposta a subs tuição gradual de todos os equipamentos eletrônicos/elétricos e seus respec vos sobressalentes, bem como toda
estrutura de instalação.
Entendemos que deverá ser refeito o estudo, pois não aferiu adequadamente as necessidades técnicas e nem de inves mento.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo de viabilidade considerou a troca dos servidores associados a Sinalização atual (hardware e so ware), bem como os Postos de
Controle Local alocados nas estações mestras de cada dominio do CMTMUX.
3.33.27
Produto 4 – Modelo Operacional – Item 1.1.6.2.2 – 2) Cenário 2 e 3 - Subs tuição do domínio do Pá o Águas Claras para a geração de sobressalentes para o
sistema de sinalização da linha (Pag. 85/103)
Não entendemos como viável tecnicamente e economicamente a desa vação do Pá o de Aguas Claras.
Diante do mencionado nos estudos para os cenários 2 e 3, com relação a redução de “headway”, consta na proposta que seria necessária somente a
intervenção no Domínio de Galeria (GAL), porém isso pode não ser suﬁciente para atender esta redução, logo temos uma avaliação mais técnica a ser
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considerada. Para este ﬁm, deverá ser orçado à aquisição de novos equipamentos com novas tecnologias do po CMT/MUX.
Em se mantendo esse princípio, que o Domínio de GAL ou outros sejam subs tuídos por nova tecnologia, que seus equipamentos sejam u lizados como
sobressalentes e não u lizando os equipamentos do pá o.
Entendemos que deverá ser refeito o estudo, pois não aferiu adequadamente as necessidades técnicas e nem de inves mento.
Sugerimos que esse novo estudo, seja disponibilizado aos proponentes antes do lançamento do Edital para reavaliação.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O estudo de viabilidade propõe a adequação do sistema de sinalização existente, não sua subs tuição.
Ressalte-se que na solução apresentada nos estudos de viabilidade o Pá o Águas Claras não ﬁcará sem Sinalização, pois tal fato seria considerado inseguro e
poderia trazer consequências para a futura Concessionária. O novo equipamento do Sistema de Sinalização será instalado em paralelo com o atual até a
conclusão do seu comissionamento. Somente após a validação do novo equipamento do domínio Pá o Águas Claras será possivel descomissionar o
equipamento atual, o qual servirá de sobressalente para os demais domínios do Metrô DF.
Os Custos Es mados para os Cenários 2 e 3 apresentada no Modelo Operacional condiz com o custo es mado para a troca do equipamento de Sinalização
atual do domínio do Pá o Águas Claras e do domínio E02, o qual sofrerá uma maior intervenção com a redivisão de circuitos de via e o equipamento atual já
possui um certo limite de entradas para o controle dos novos circuitos. Isto não quer dizer que, eventualmente, em outros Domínios haja a necessidade de
realizar a redivisão do circuito de via, porém, a analise deve ser global e veriﬁcar se o equipamento CMT/MUX tem capacidade para novos acrescimos de
circuito de via.
3.33.28
Produto 4 – Modelo Operacional – Item 1.1.6.2.2 – 2) Cenário 2 e 3 - Conclusão da implementação dos equipamentos ATO das Estações 106 Sul, 110 Sul e
Estrada Parque Pag. 85/103)
A conclusão da implantação dos equipamentos ATO nas Estações 106S, 110S e EPQ envolve também intervenções técnicas e inves mentos no CCO e nos
equipamentos embarcados, por exemplo o aviso de PA da série 2000 que envolve alteração de so ware proprietário ALSTOM.
Além disso, não foi dimensionada a necessidade técnica e de inves mento na readequação do código de velocidade (Sistema vital) nas plataformas das
estações 106S e 110S (80Km/h para 60Km/h), envolvendo também alteração de so ware proprietário (ALSTOM).
Entendemos que deverá ser refeito o estudo, pois não aferiu adequadamente as necessidades técnicas e nem de inves mento.
Sugerimos que esse novo estudo, seja disponibilizado aos proponentes antes do lançamento do Edital para reavaliação.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA:: Os cenários 2 e 3 apresentados no modelo operacional já contemplam as implantações do ATO nas estações 106 Sul, 110 Sul e Estrada
Parque, assim como melhorias nos niveis de desempenho dos ATO´s (ATC embarcado nos trens, estações e CCO).
3.33.29
Produto 3 – Estudos de Engenharia – Item 1.1.9.2.9.1 Fornecimento e Instalação de Sistemas de Telecomunicações Tabela 34. (Pag. 303/458)
Na tabela 34 de Fornecimento e Instalação de Sistemas de Telecomunicações não foram previstos sobressalentes para manutenção dos sistemas de
Telecomunicações implantados no Metrô-DF.
Entendemos que dos 201 (duzentos e um) transceptores portáteis fornecidos ao Metrô-DF, não foram contempladas às equipes de Manutenção dos Sistemas,
que necessitam de no mínimo mais 50 aparelhos.
Segundo o Edital do Metrô-DF link h p://www.metro.df.gov.br/images/Concurso2015/MD3TX99008041.pdf, anexada a proposta, na página 44, consta que os
transceptores deverão ser do mesmo fabricante do sistema implantado.
Realmente será necessário o atendimento a esta exigência?
O custo de aquisição destes 50 (cinquenta) transceptores portáteis e dos sobressalentes para manutenção é elevado e não está contemplado neste projeto.
Sugerimos que esse novo estudo, seja disponibilizado aos proponentes antes do lançamento do Edital para reavaliação.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA:Não foi iden ﬁcada a necessidade de sobressalente adicionais na modelagem realizada.
3.33.30
Produto 3 – Estudos de Engenharia – Item 1.1.9.2.7 - Tabela 33 - Condições dos equipamentos eletromecânicos - Sistema de ven lação principal – 22 (Pág.
294/458)
O Sistema de Ven lação, hoje em operação, apesar de índices de desempenho sa sfatórios, apresenta nível de obsolescência (hardware/so ware) de curto
prazo, o que poderá implicará na sua modernização.
Hoje temos instalado o Sistema nas seguintes estações: Central, Galeria, 114 S e Relógio. O Sistema de Ven lação não está instalado nas seguintes estações,
apesar de contemplar toda infraestrutura civil para instalação: 102 S, 104 S, 106 S, 108 S, 110 S e 112 S, sendo que a 104 S não está operacional.
Quanto aos ven ladores de túnel, são 12 (doze) no total, sendo 10 (dez) no Plano Piloto e 2 (dois) em Tagua nga.
Do PV 02 ao PV 10 cada um tem 2 (dois) ven ladores e 2 (dois) inversores sendo que o PV 01, PVTL e PVTO, cada um com apenas 1 (um) ven lador e 1 (um)
inversor.
Nosso entendimento é que este Sistema (inversores, so ware e hardware) deve ser subs tuído e complementado nos primeiros anos de concessão, sendo
que os únicos equipamentos reaproveitáveis são os motores e as hélices dos ven ladores.
Este custo de modernização do sistema de ven lação foi contemplado no CAPX?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os custos de todos os sistemas relevantes para a adequada operação do sistema metroviário do Distrito Federal foram considerados nos
estudos de viabilidade
Destaque-se que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
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3.33.31
Produto 3 – Estudos de Engenharia – Item 1.1.9.2.7 - Tabela 32 - Condição dos Equipamentos Elétricos
Banco de Baterias / 33 (Pág. 293/458)
Não são mencionados os bancos de baterias de Sinalização e Telecom.
Os Bancos de Baterias, em operação, principalmente os que estão vinculados aos Sistemas de Sinalização e Telecomunicações, estão com a suas vidas curtas,
requerendo um programa de subs tuição, em curto prazo.
O custo des nado ao reaparelhamento das baterias do Sistema de Sinalização e Telecomunicações foi contemplado no CAPEX?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Conforme disposto no Modelo Operacional, é proposta a subs tuição de 8 bancos de bateria a curto prazo e os demais conforme teste de
condição. Os valores correspondentes foram considerados na modelagem econômico-ﬁnanceira.
3.33.32
Produto 3 – Estudos de Engenharia – Item 1.2.4.1 Sistema de Sinalização e Controle Centralizado (Pág. 384/458)
É mencionada a necessidade de readequação do Sistema de Sinalização, incluso Sistema ATO, mas não é mencionado de forma adequada as necessidades
técnicas e de inves mento.
Sendo esse tema tratado no Item 1.2.4.1 Sistema de Sinalização e Controle Centralizado.
Atualmente é impreterível reparar os equipamentos/componentes de campo e embarcados e refazer o comissionamento no intuito de restabelecer o Sistema
ATO.
Isso implica em grande inves mento que não foi contemplado.
O estudo não está reﬂe ndo a realidade atual, pois representa inves mento de grande monta não contemplado no atual estudo, além da complexidade
técnica envolvida.
Entendemos que deverá ser refeito o estudo, pois não aferiu adequadamente as necessidades técnicas e nem de inves mento.
Neste novo estudo deverá ser considerado também a necessidade de aquisição de sobressalentes e giga de teste, inclusive com disposi vos na via de teste
para real avaliação do desempenho do Sistema ATO.
Sugerimos que esse novo estudo, seja disponibilizado aos proponentes antes do lançamento do Edital para reavaliação
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os cenários 2 e 3 apresentados no modelo operacional já contemplam as implantações do ATO nas estações 106 Sul, 110 Sul e Estrada Parque,
assim como melhorias nos niveis de desempenho dos ATO´s (ATC embarcado nos trens, estações e CCO).
Destaque-se que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.33.33
Produto 4. – Modelo Operacional - Item 1.1.6.2.1.11.2 - Tabela 49 - Contratos, tabela 49 – Contrato de Via Permanente, subitem 2.2 – Socaria mecanizada +
reposição de lastro (Pag. 81/103).
Entendemos que a es ma va de custo para socaria mecanizada mais a reposição de lastro está a baixo do valor de mercado, pois u lizando como base a
úl ma licitação aberta pelo Metrô–DF para o serviço de execução de socaria sem reposição de lastro teve seu valor es mado em R$ 4.500.000,00, com database de Agosto de 2018.
Baseado nas informações acima, solicitamos esclarecer quais os paramentos u lizados para valorar o contrato de socaria mecanizada mais reposição de
lastro?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A par cularidade da via determina a quan dade de inspeções dentro da manutenção. Carregamento dos trens, frequência, estado dos trilhos,
estado da via, ﬁxações, dormentes, etc. Todos esses itens inﬂuenciam na determinação da periodicidade considerada. A proposta no estudo de viabilidade
considera a peridiocidade de um ciclo por ano.
Destaque-se que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.

3.33.34
Produto 4. – Modelo Operacional - Item 1.1.6.2.1.11.2 - Tabela 49 - Contratos, tabela 49 – Contrato de Via Permanente, subitem 2.4 – Esmerilhamento de Via
(Pag. 81/103).
Com base na úl ma licitação, aberta pelo Metrô–DF, para a execução do serviço de esmerilhamento, que teve seu valor es mado em R$ 6.000.000,00 e teve
nenhuma proposta para o certame.
Entendemos que o valor ﬁcou muito abaixo do mercado. Solicitamos informar qual foi o critério e parâmetros u lizados para deﬁnir este valor para esta
licitação?
Informamos ainda, que o preço de mercado para este serviço é na ordem de R$ 12.000.000,00 por se tratar de um serviço com a u lização de equipamentos
de alto custo. Entendemos que pelo fato do serviço fazer parte das diretrizes do projeto, seu custo necessitará ser revisado para o valor de mercado.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA:O valor apresentado no estudo foi baseado em um contrato con nuo celebrado entre o Metrô de São Paulo e a empresa prestadora de serviço
na área.
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3.33.35
Produto 4. – Modelo Operacional - Item 1.1.6.2.1.11.2 - Tabela 49 - Contratos, tabela 49 – Contrato de Via Permanente, subitem 2.8 – Inspeção Con nua de
Ultrassom Via (Pag. 81/103).
De acordo com as normas NRB 16387 e FRA - 49 CFR Ch II a periodicidade das inspeções varia de acordo com o grau de cri cidade da via, mas recomenda-se
no mínimo dois ciclos por ano.
Quantas inspeções com carro ultrassom estão previstas dentro do valor anual es mado de R$ 189.138,15?
Pois entendemos que, pelo valor atual de mercado, não será possível a realização de dois ciclos de inspeções por ano com o valor previsto.
Para que se tenha uma melhor referência, o Metrô-DF paga atualmente por este serviço o valor de R$ 221.033,74 por cada ciclo de inspeção, o que reﬂe ria
um custo anual de R$ 442.067,48.
Com base nestas informações, existe uma grande diferença entre o custo previsto para este projeto e o atualmente pra cado. Entendemos que o custo deste
serviço necessita ser revisado para o valor atual de mercado.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A par cularidade da via determina a quan dade de inspeções dentro da manutenção. Carregamento dos trens, frequência, estado dos trilhos,
estado da via, ﬁxações, dormentes, etc. Todos esses itens inﬂuenciam na determinação da periodicidade considerada. A proposta no estudo de viabilidade
considera a peridiocidade de um ciclo por ano.
Destaque-se que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
3.33.36
Produto 4. – Modelo Operacional - Item 1.1.6.2.1.11.2 - Tabela 49 - Contratos, tabela 49 – Contrato de Via Permanente (Pag. 81/103).
De acordo com a norma ABNT 16387:2016 a periodicidade das inspeções de Geometria da Via com Carro Controle varia de acordo com o grau de cri cidade
da via, mas recomenda-se no mínimo dois ciclos por ano.
Na tabela em questão, não está mencionado a contratação das inspeções de Geometria da Via com Carro Controle. Esta a vidade não será realizada?
O preço de mercado para este serviço é na ordem de R$ 286.000,00 para cada inspeção, o que daria um custo anual de R$ 572.000,00. Por se tratar de custo
elevado necessita ser incluído nos custos deste projeto.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A par cularidade da via determina a quan dade de inspeções dentro da manutenção. Carregamento dos trens, frequência, estado dos trilhos,
estado da via, ﬁxações, dormentes, etc. Todos esses itens inﬂuenciam na determinação da periodicidade considerada. A proposta no estudo de viabilidade
considera a peridiocidade de um ciclo por ano.
Destaque-se que os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Nº: 3.1.34
NOME: Ignacio Areta
CONTRIBUIÇÕES:
3.34.1
Produto 1 – Planejamento da rede de transporte e caracterização da área de inﬂuência (item 1.4.3)
No item 1.4.3 (Tabela de quan dades), na página 97, a tabela 26 propõe a instalação de bicicletários em algumas estações, porém em outras propõe apenas
paraciclos, inclusive sem jus ﬁcar tais preferências. Sugiro que todas as estações sejam equipadas com bicicletários (com acesso controlado) em vez de
paraciclos, de forma a dar mais proteção contra intempéries e tenta vas de furto ou vandalismo.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
Neste sen do, caberá à futura Concessionária realizar o projeto execu vo das intervenções a serem feitas nas estações, inclusive no que se refere a
implementação de paraciclos.
3.34.2
Estudos de Engenharia (item 1.2.5)
A proposta inclui a instalação de ar condicionado na frota. Considerando-se o clima seco de Brasília (em especial nos meses de inverno, com frequentes
registros de umidade rela va abaixo dos 30%), não seria oportuna a exigência de equipamento que operasse sem prejudicar a umidade, para evitar a
potencialização de problemas respiratórios? Foi considerada também a opção de preservar a opção de abertura das janelas para caso de novas pandemias?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: Os estudos de viabilidade apresentados na Audiência e Consulta Públicas, têm caráter referencial, visando servir de base para o futuro
certame licitatório, sobretudo para es mar os valores máximos de remuneração da Concessionária. Cabe aos licitantes deﬁnir a própria estruturação para a
adequada prestação de serviços, observadas as obrigações contratuais previamente estabelecidas, sobretudo os parâmetros de desempenho, podendo se
basear no estudo apresentado ou realizar sua própria avaliação.
As especiﬁcações mínimas para o material rodante constam do Anexo “Diretrizes Operacionais”, o que não impede que a Concessionária investa em aspectos
adicionais que garantam o conforto dos usuários.
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3.34.3
Anexo 6.3
No anexo 6.3, que trata das diretrizes operacionais, encontra-se o seguinte texto:
1.1.2 Horário de operação, integração e transferência A CONCESSIONÁRIA deverá manter o serviço aberto ao público das 05h30 às 23h30 no período de
segunda-feira a sábado, aos domingos e feriados o horário de operação será das 07h00 às 19h00. A circulação de trens em operação deverá considerar a
parada dos trens em todas as estações abertas ao público.
Diante disto, e considerando-se que uma das principais premissas do projeto é o seccionamento das linhas de ônibus que concorrem com o trajeto do metrô,
pergunta-se:
1. As diretrizes operacionais consideram o impacto sobre o usuário do seccionamento das linhas rodoviárias do STPC nos horários em que o metrô não opera
ou em situações em que haja uma interrupção do serviço? Há algum plano de con ngência para estas situações?
2. Foi considerada a necessidade de uma compa bilização ou eventual ampliação do horário de funcionamento do mesmo aos domingos e feriados (bem
como os possíveis impactos ﬁnanceiros para o GDF, na condição de concedente) em função do seccionamento das linhas de ônibus e da possível implantação
do VLT na W3, que deverá ter conexão com o metrô?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A proposta de o mização do sistema de transportes do Distrito Federal, teve por obje vo mensurar o potencial de crescimento de demanda
decorrente da criação de um sistema de transportes mais racional e eﬁciente, visando dimensionar os inves mentos necessários para que o sistema
metroviário suporte tal cenário. Ressalte-se que nos estudos o acréscimo da demanda decorrente da integração intermodal em questão, ocorre após o
término dos contratos ora em vigor.
Discussões especíﬁcas quanto aos serviços de transporte rodoviário deverão ser feitas na Audiência e Consulta Públicas per nentes à Concessão para
Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do Sistema de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal – STPC/DF.
3.34.4
1. Planejamento da rede de transporte (estação Furnas)
No caderno de Planejamento da rede de transporte, na página 92, são propostas as seguintes melhorias a respeito da integração da estação Furnas com o
sistema de transporte por ônibus:
“a) Realizar adequação viária junto ao acesso sul da estação para criar baia de ônibus de forma a reduzir a distância percorrida para integração de 90 para 10
metros; b) Instalar abrigo e assentos no novo ponto de ônibus; c) Implantar iluminação junto ao ponto de ônibus; “
Entendo que a localização da estação Furnas é bastante estratégica, pois pela sua via de acesso (Avenida Leste) é possível alcançar Samambaia Norte,
Tagua nga, Recanto das Emas e Riacho Fundo II, e inclusive permi ndo até conexões com Santa Maria e Gama, criando importante vetor de integração (além
também da proximidade com a proposta via Interbairros). Diante disto, pergunta-se: não seria mais adequação a construção de um terminal (ainda que de
pequeno porte) em vez de simples abrigos para uma parada de ônibus?
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: O projeto foca na melhoria do sistema existente, oferecendo um transporte mais adequado e eﬁciente à população, ﬁcando a cargo da
Administração Pública eventuais expansões, inclusive para a Asa Norte. Cabe destacar que com o aumento da eﬁciência do sistema de transporte público
como um todo, existe a expecta va de reduzir os gastos públicos com o sistema ora existente, aumentando o espaço orçamentário para inves mentos em
novas melhorias e expansões.
Isto posto, nada impede que a conclusão da estação Funas seja concluída ao longo do período da Concessão caso o planejamento de transportes do Distrito
Federal estabeleça a necessidade de sua conclusão.

3.1.34.5
Matrizes de inves mentos
Os estudos de concessão propõem a conclusão das obras da estação 104 Sul, porém não fazem nenhuma menção a respeito da estação Onoyama, nem
analisam possíveis impactos a respeito de sua conclusão. Temos no máximo algumas simulações a respeito que demonstram inclusive demanda superior à da
estação 104 Sul. Esta estação se insere sobre a ligação Tagua nga/Samambaia, cons tuindo-se como parte de corredor rodoviário transversal aos ramais
Samambaia e Ceilândia. Diante disto, entendo que a análise da possibilidade (ou de eventual inviabilidade) de sua conclusão e entrada em operação, bem
como a construção de um terminal de ônibus anexo à estação (há terrenos disponíveis em seu entorno) deveria ter sido ao menos objeto de estudo pelo
consórcio.
RESPOSTA: Esclarecimentos
JUSTIFICATIVA: A conclusão da Estação 104 Sul é importante por permi r a subs tuição de serviços de transporte rodoviário público de passageiros no
corredor Sul pelo serviço metroviário, reduzindo a sobreposição dos serviços e aumentando a eﬁciência do sistema de transportes como um todo. Ademais,
aumenta a capilaridade dos serviços de transporte metroviário de passageiros.
Isto posto, nada impede que a conclusão da estação Onoyama seja concluída ao longo do período da Concessão caso o planejamento de transportes do
Distrito Federal estabeleça a necessidade de sua conclusão.
3.1.34.6
Polí ca tarifária, seccionamento de linhas e impacto na concessão (ver página seguinte)
Apesar da polí ca tarifária (ou seja, a tarifa pública / aquela que é cobrada ao usuário) não ter sido objeto de estudo da concessão, entendo que tal análise é
necessária, pois impacta na atra vidade do metrô e na própria concessão como um todo, especialmente na parte econômica.
Tendo em vista que a supressão de linhas de ônibus que concorrem com o metrô é uma das principais premissas dentro do projeto de concessão e servindo
inclusive como guia para as projeções de demanda e de inves mento (especialmente na aquisição de novos trens), bem como fator determinante para a
tarifa de remuneração da concessionária (ou seja, o quanto a concessionária recebe por passageiro transportado), creio ser necessário discu r a possibilidade
da implantação de um zoneamento tarifário. O uso do metrô para deslocamentos mais curtos acaba sendo desencorajado com a atual tarifa (pois o
transporte por outros modais acaba sendo mais barato), e o seccionamento das linhas de ônibus pode representar um prejuízo para o usuário, especialmente
para aqueles exclusivos das linhas URB-2, que em vez de pagar apenas a tarifa dos atuais R$ 3,80 do ônibus, seria forçado a integrar com o metrô a um custo
mais alto. Por outro lado, a manutenção de tais linhas acaba gerando uma canibalização da demanda entre o ônibus e o metrô.
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Neste contexto, o zoneamento tarifário poderia contribuir para evitar tal aumento de custos, além de incen var o uso do metrô para deslocamentos dentro
de uma mesma RA ou para uma RA vizinha. Entendo que no contexto atual, não faz sen do (para dar um simples exemplo) que um deslocamento da estação
Samambaia para a estação Guará tenha a mesma tarifa que um deslocamento entre as estações Estrada Parque e Arniqueiras.
Infelizmente os estudos feitos pelo consórcio não abordam esta questão de maneira apropriada, limitando-se à simples proposição do seccionamento de
linhas de ônibus nas estações do metrô. Ocorre que tais medidas possuem impacto direto sobre a demanda, e portanto, impactam na operação da concessão
e em seus custos. Trata-se de medida rela vamente simples de ser implementada (exigindo apenas apresentação do cartão de bilhete único na catraca de
saída para desconto do saldo). Considerando-se que um dos principais obje vos da concessão é atrair mais passageiros para o metrô, entendo que este tema
deveria ser melhor estudado e deba do.
Da mesma forma, entendo também que seria importante o estudo para implementação de redução / desconto na tarifa em horários de vale, visto que nestas
faixas de horário os intervalos entre os trens são maiores e há menores índices de conges onamento, o que torna o metrô menos atra vo perante outros
modos de transporte.
RESPOSTA: Rejeitada
JUSTIFICATIVA: A discussão apresentada, em que pese ser relevante para o sistema de transportes do Distrito Federal, não é objeto da presente consulta e
audiência públicas. Ademais, implicaria na necessidade de se avaliar seu impacto nos demais modos públicos de transportes, uma vez que o sistema de
transportes do Distrito Federal é integrado.

V- CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS
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 contribuiu para o aprimoramento do projeto.
Cabe esclarecer 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 subme da 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 - nos termos da Ordem de Serviço Interna nº 145/2020 – SUBCI/CGDF, de 28/08/2020, registrado no
processo SEI-GDF 00480.00003708/2020-09, da Nota Técnica que será produzida e de futuras auditorias que venham a ser realizada pelo órgão de
controle;
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 25 de agosto de 2020.
Ricardo Timóteo Antunes
Coordenador de Concessões - SUPAR
Henrique Oliveira Mendes
Subsecretário - SUPAR
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