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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Mobilidade
Subsecretaria de Parcerias e Concessões
Brasília-DF, 22 de dezembro de 2020

Relatório SEI-GDF n.º 2/2020 - SEMOB/SUPAR

RELATÓRIO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS
RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO

OBJETO: concessão da gestão do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto do Distrito Federal,
incluindo sua recuperação, modernização, operação, manutenção, conservação e exploração.

DEZEMBRO/2020

1.

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB está conduzindo o
processo de concessão da gestão do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto do Distrito Federal,
conforme objeto descrito acima.
Tendo em vista que se pretende viabilizar o empreendimento em questão por meio de Parceria PúblicoPrivada (PPP) e que o projeto está estruturado por meio de Procedimento de Manifestação de Interesse PMI (Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse SEMOB nº 05/2019, publicado no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal - DODF em 24 de setembro 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 encontra-se regido pelo Aviso de Consulta e Audiência
Públicas, publicado no DODF em 23 de outubro de 2020, o qual estabeleceu prazo para
contribuições, por meio de Consulta Pública, no período 23 de outubro de 2020 a 24 de novembro de
2020, e a realização de Audiência Pública em 10 de novembro de 2020.
Caberia a Assessoria Especial de Parcerias, conforme o art. 14 do Aviso de Consulta e Audiências públicas,
elaborar o presente Relatório, porém ela foi sucedida e absorvida integralmente pela Subsecretaria de
Parcerias e Concessões – SUPAR, conforme publicado no DODF 09 de dezembro.
Diante do exposto, a SUPAR elaborou o presente relatório, que está estruturado da seguinte forma:
1. INTRODUÇÃO
2. ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES
3. ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA
4. CONSOLIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E RESPECTIVAS RESPOSTAS
5. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS
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O conteúdo correspondente aos incisos I e III do art. 14 do Aviso de Consulta e Audiências públicas
constam do item 4, enquanto que o conteúdo correspondente ao inciso II consta do item 3 deste
Relatório.

2.

ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES

São objeto de análise as seguintes contribuições:
Recebidas no âmbito da Consulta Pública. As contribuições foram encaminhadas por mensagem
eletrônica para o endereço consultarodoviaria@semob.df.gov.br.
Recebidas no âmbito da Audiência Pública. As contribuições ocorreram de forma presencial bem
como pelo aplica vo WhatsApp, na forma de texto ou áudio.
O quadro abaixo sinte za as contribuições recebidas, bem como iden ﬁca as contribuições:
Contribuições
Número Iden ﬁcação

Meio de contribuição

1

Olimpio Souza Santos

e-mail

2

Helio Campos

e-mail

3

Juanilson Santos

e-mail

4

Fabio Carneiro

e-mail

5

Eliza Souto Freixo

e-mail

6

Rubens Ruby o

e-mail

7

José Dias

e-mail

8

André Ribeiro

e-mail

9

Rev. Salvador P. Santana

e-mail

10

Tércia Diniz

e-mail

11

Taline Brito

e-mail

12

Aniky Susnik

e-mail

13

Soﬁa Ribeiro Vilas Bôas

e-mail

14

André Silva Nogueira

e-mail

15

Joaquim Mendes

e-mail

16

Leonardo R. Segala

e-mail

17

Luciana Maria

e-mail

18

Breno Ferrão de Macedo

e-mail

19

Alex Ribeiro

e-mail

20

Elenise Magrini

e-mail

21

Lucas de Morais Mesquita

e-mail

22

Wesley Ferro Nogueira

e-mail

23

Tiago Augusto Alves Souza Dias e Indiara Ferreira

e-mail

24

Dênio Augusto de Oliveira Moura

e-mail

25

Alexander Chromy

e-mail

26

Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal - Arquitetos-DF e-mail

27

Luiz Ribeiro

presencial-AP

28

Nilzete Campos

presencial-AP

29

Thiago Ávila

presencial-AP

30

Annie Caroline Afonso Figueira

presencial-AP
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31

Othon de Azevedo

presencial-AP

32

Domingas Aparecida

presencial-AP

33

Nelson Buganza

presencial-AP

34

Keeslew Caixeta

presencial-AP

35

Senadora Leila

presencial-AP

36

Delvani F. de Almeida

presencial-AP

37

Vanessa Borges

presencial-AP

38

Ousmane

presencial-AP

39

Gabriel

whatsapp-AP

Com relação ao item 4 deste Relatório , observa-se o seguinte:
As contribuições são apresentadas conforme a sequência exibida no quadro acima.
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 4.
As manifestações e respostas dadas durante a Audiência Pública foram degravadas e reproduzidas
neste relatório. Quando necessário, as questões serão complementadas.
Juntamente com os ques onamentos realizados na Audiência Pública , consta a informação da
hora, minuto e segundo em que a contribuição ocorreu no vídeo que registrou a Audiência Pública.
Tal vídeo encontra-se disponível (maiores detalhes no item 3 deste Relatório) e qualquer
interessado poderá veriﬁcar que não há conﬂitos entre as respostas escritas e aquelas que foram
dadas durante o evento.
As contribuições enviadas no âmbito da Audiência Pública para as quais não houve tempo de
serem apreciadas durante o evento, também foram consolidadas e respondidas no item 4.

3.

ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA

A Audiência Pública ocorreu no dia 10 de novembro de 2020, com início às 10 horas 30 minutos e teve
duração aproximada de 2 horas e 30 minutos no endereço 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.
Conduziram a sessão os seguintes servidores:
Presidente da Mesa: Luiz Felipe Cardoso de Carvalho (Secretário Execu vo de Mobilidade).
Equipe de Apoio Técnico: Henrique Oliveira Mendes e Bruna Pinheiro de Melo.
O evento foi transmi do ao vivo pelo canal da SEMOB no Youtube.
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A par cipação ocorreu de forma presencial e de forma online, por meio do aplica vo WhatsApp, na
forma de texto e áudio.
O vídeo com o registro integral do evento encontra-se disponível e pode ser acessado por qualquer
interessado através do link h ps://www.youtube.com/watch?v=6ekj1RG9Y4U
O evento transcorreu da seguinte forma (entre parênteses os tempos no formato h:mm:ss registrados no
vídeo gravado do início e ﬁnal de cada etapa):
Abertura da sessão pelo Secretário Execu vo Luiz Felipe Cardoso de Carvalho (0:00:00 - 0:06:10)
Apresentação do projeto efetuada pela Assessora Especial Bruna Pinheiro de Melo (0:06:10 0:49:15)
Par cipação social, com a leitura das contribuições e respostas pelos integrantes da mesa (1:04:37
- 2:13:40)
Encerramento da sessão pelo Secretário Execu vo Luiz Felipe Cardoso de Carvalho (2:28:40 2:30:05)
A sessão transcorreu normalmente sem interrupções e ao todo foram recebidas 12 contribuições.
Das 12 contribuições recebidas, 9 foram respondidas durante a Audiência Pública.
4.

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E RESPECTIVAS RESPOSTAS

CONSULTA PÚBLICA - contribuições recebidas no período 23 de outubro de 2020 a 24 de novembro de
2020.
CONTRIBUIÇÕES VIA E-MAL
NÚMERO: 1
NOME: Olimpio Souza Santos
CONTRIBUIÇÃO: contra a concessão
RESPOSTA: A Consulta e Audiência pública são um meio de comunicar e apresentar projetos que
impactam substancialmente a vida do cidadão e do usuário, bem como os que demandam grandes
inves mentos do poder público previamente ao processo licitatório. Estes estudos buscam subsidiar a
tomada de decisão do órgão competente, não sendo obrigatório a decisão pela abertura do
procedimento de licitação.
NÚMERO: 2
NOME: Helio Campos
CONTRIBUIÇÃO: Na minha opinião, aquele local deveria se chamar "Estação Central Metróviaria" a 5
minutos do Centro do Poder, cartão postal da Capital. Ali deveria ligar o metro ou VLT ao Aeroporto,
metro até o ﬁnal da Asa Norte. E também estruturar aquele local com cafés, lanchonetes tradicionais,
guarda volumes pois, muitas pessoas as vezes vem a Brasilia a trabalho e não dar tempo nem de rar
uma foto como recordação. A nova rodoviária deveria ser na an ga rodoferroviária pois ligaria os Brts dos
trechos sul e norte e além do futuro trem que trariam as populações do entorno. Colocariam circulares
para os locais mas próximos ex. Asa Sul Asa Norte etc. Com essas mudanças diminuiriam o trânsito ali no
centro, a poluição fora o local que ganharia outros ares dignos da capital do país.
RESPOSTA: A efe va integração do sistema de transporte cole vo do DF previstos no PDTU, será de forma
gradual, na medida em que ocorra a implantação dos corredores, terminais e estações de metrô. O
projeto para a concessão da Rodoviária, em seu caderno 1- Estudos de mobilidade, disponibilizado no
site apresenta um levantamento das polí cas e projetos de mobilidade que foram u lizados como
premissa para os estudos. Sobre o projeto para ligação ferroviária, via VLT, do Aeroporto ao ﬁnal da Asa
Norte, pela W3, ele está em andamento na SEMOB. Quanto a melhoria do local, estão previstos na
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minuta de contrato, especiﬁcamente no Anexo 1, a revitalização das praças e calçadas do nível superior,
do mezanino, a requaliﬁcação da ediﬁcação existente, com a reforma nas áreas internas do complexo e
fachadas das lojas, inclusive com a demolição das fachadas para posterior padronização.
NÚMERO: 3
NOME: Juanilson Santos
CONTRIBUIÇÃO: Ola meu nome é JUANILSON SANTOS moro em Brasília desde 2005.
Sou cadeirante e a nossa rodoviária merece mais respeito. apoio a concessão parque raramente os
elevadores funciona as escadas rolantes São uma vergonha.
Na minha opinião derrubaria tudo e faria do 0.
RESPOSTA: Conforme previsto na minuta de contrato e seus anexos, as escadas rolantes e elevadores
deverão estar em pleno funcionamento 24 horas por dia, todos os dias, sendo o não cumprimento desta
obrigação, passível de multa. Também está previsto a obrigatoriedade da presença de pessoal
devidamente treinado e equipamentos para o atendimento preferencial ao usuário com mobilidade
reduzida. Para a fase 2, está previsto a instalação de elevadores que darão acesso do Nível Superior ao
nível inferior pelo lado sul da rodoviária. Adicionalmente os projetos de engenharia e arquitetura das 2
fases atenderão integralmente às normas de facilidade de locomoção para Portadores de Necessidades
de Locomoção, tanto em toda a circulação no espaço, como para a u lização de facilidades, como
sanitários e serviços públicos.
NÚMERO: 4
NOME: Fabio Carneiro
CONTRIBUIÇÃO: Bom dia como será essa priva zação e a respeito das empresas existe no local o que será
feito?
RESPOSTA: A concessão será do po comum, onde não há nenhum inves mento ou repasse do GDF à
Concessionária. A concessionária vencedora do certame será responsável pela execução e manutenção
de todas as obras previstas na minuta de contrato, assim como pela instalação e manutenção dos
equipamentos e prestação de serviços operacionais e de apoio ao usuário, e em contrapar da poderá
u lizar como fonte de receita o aluguel dos espaços comerciais, de publicidade, a cobrança dos
estacionamentos de veículos par culares das plataformas e a cobrança da acostagem dos ônibus que
u lizam o terminal rodoviária para embarque e desembarque de passageiros. Conforme a minuta de
contrato colocada em Consulta Pública, os lojistas e quiosqueiros atuais, que possuam o Termo de
Permissão válido, terão preferência para a assinatura dos contratos de locação com a Concessionária.
NÚMERO:5
NOME: Eliza Souto Freixo
CONTRIBUIÇÃO: Ok solicito estudos para se mudar as escadas rolantes hoje existentes para escadas de
esteiras inclinadas como as existentes na rede dos supermercados Extra, onde tais escadas rolantes de
esteiras inclinadas são dê total ﬂuidez e servindo ainda mais aos cadeirantes pois são inclinadas e ó mas
para o deslocamento da população e com rapidez em mobilidade.... já havia solicitado Taís mudança
junto a secretaria de mobilidade msg respostas fora dada como inviável e ﬁcaria para estudos futuros e
acho eu que a oportunidade é agora com tal concessão em abertura de concessão.
RESPOSTA: Uma das obrigações da Concessionária prevista na minuta do contrato é
“y. cumprir as Leis que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade
de pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida;” e essa obrigação perpassa por todo o
documento, inclusive com a especiﬁcação, paras as obras de readequação e modernização, de
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atendimento dos padrões de acessibilidade exigidas na NBR 9050/2004 e as outras que a atualizem ou
subs tuam.
No caso da alteração das escadas rolantes existentes, assim como todas as alterações arquitetônicas
propostas (na fase 2), são restritas às regras de tombamento do edi cio. Neste caso, a proposta de
esteiras aumenta a extensão necessária para o declive, o que certamente implica em proposta de
alteração arquitetônica e por isso não será contemplada. Outras propostas para o aumento da
acessibilidade estão previstas na minuta de contrato, como, a obrigação de que as escadas rolantes e
elevadores estarem em pleno funcionamento 24 horas por dia, todos os dias, com a presença de
operadores nos elevadores. Também está previsto na minuta de contrato a obrigatoriedade da presença
de pessoal devidamente treinado e equipamentos para o atendimento preferencial ao usuário com
mobilidade reduzida.
NÚMERO: 6
NOME: Rubens Ruby o
CONTRIBUIÇÃO: Boa tarde, venho expressar minha esperança em que algo seja feito urgente nesse lugar
que é chamado de rodoviária porque na prá ca esse local é um matadouro bem no centro da capital
onde tudo que não presta se aglomera ai
Pois bem essa concessão seria a tábua de salvação porque
incompetente para administrar a rodoviária e outros locais.

raria do GDF que sempre se mostrou

Mais acho válido sim essa concessão a inicia va privada primeiro para moralizar e arrumar essa bagunça
e em segundo inves r e modernizar esse local que hoje mais parece um curral.de ônibus espero que
modelos de rodoviária como a de Goiânia por exemplo seja o foco da concessão ai sim darem um passo à
frente naquilo que Brasília merece
Obrigado!
RESPOSTA: A Consulta e Audiência pública são um meio de comunicar e apresentar projetos que
impactam substancialmente a vida do cidadão e do usuário, bem como os que demandam grandes
inves mentos do poder público previamente ao processo licitatório. Estes estudos buscam subsidiar a
tomada de decisão do órgão competente, não sendo obrigatório a decisão pela abertura do
procedimento de licitação.
NÚMERO: 7
NOME: José Dias
CONTRIBUIÇÃO: Sou a favor da priva zação da rodoviária
RESPOSTA: A Consulta e Audiência pública são um meio de comunicar e apresentar projetos que
impactam substancialmente a vida do cidadão e do usuário, bem como os que demandam grandes
inves mentos do poder público previamente ao processo licitatório. Estes estudos buscam subsidiar a
tomada de decisão do órgão competente, não sendo obrigatório a decisão pela abertura do
procedimento de licitação.
NÚMERO: 8
NOME: André Ribeiro
CONTRIBUIÇÃO: Bom dia!
Minha primeira opinião e que não deveria ter rado as baias da plataforma B para colocar o BRT, deveria
ter usado o espaço da plataforma D já que nela não nha baias e há pouco espaço para os ônibus
esperarem.
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A rodoviária do plano já está pequena a muito tempo, e rar aquele espaço da Plataforma B para colocar
o BRT foi um ro no pé, deveria jogar o BRT para o lado D lá e menor o espaço, mas não ﬁca muitos
ônibus do BRT por ali.
RESPOSTA: Conforme a minuta do contrato, a concessionária deverá construir uma nova estação do BRT
no espaço hoje u lizado como estacionamento ao redor do vazio sobre o “Buraco do tatu”, criando uma
nova plataformas (G), e disponibilizando as plataformas B e E para a acostagem dos ônibus do STPC-DF .
NÚMERO: 9
NOME: Rev. Salvador P. Santana
CONTRIBUIÇÃO: Bom dia, Semob.
Saudações.
Sugestão para recuperação da Rodoviária de Brasília:
Manter os pisos internos e externos limpos e brilhantes;
Manter os banheiros limpos;
Colocar seguranças para proteção dos usuários;
Cadastrar e uniformizar os ambulantes - vendedores e engraxates;
Padronizar os estabelecimentos comerciais;
Não permi r distribuição de propaganda em papel;
Dar preferência a uma empresa para reciclagem;
Manter uma assistente social para os pedintes;
Proibir fumar no local;
Proibir crianças desacompanhadas dentro do terminal.
Morei em Brasília 22 anos e ainda me preocupo com uma boa conservação da rodoviária.
RESPOSTA: Estão previstos na minuta de contrato, especiﬁcamente no Anexo 1, a prestação dos serviços
de (1) Operação de Limpeza e manutenção, como Limpeza e higienização das áreas públicas, varrição e
lavagem da plataforma, coleta e des nação do lixo, (2) Serviços Operacionais, como apoio ao embarque e
desembarque, controle de tráfego, ﬁscalização de operação e transporte cole vo e segurança pública,
além de disponibilização de locais para a acomodação dos equipes de apoio às a vidades públicas, como
polícia militar, juizado de menores, entre outros. Sobre a propagando no local, está previsto na minuta do
contrato que não é permi do a ﬁxação de impressos, ou a veiculação de propaganda sem autorização do
órgão competente do Poder Concedente.
NÚMERO: 10
NOME: Tércia Diniz
CONTRIBUIÇÃO: Minhas sugestões:
O primeiro piso superior da Rodoviária poderia ser fechado, porque há muitos suicídios que
ocorrem lá.
Um posto da Polícia Militar se faz necessário. Até mesmo da Polícia Civil para registrar as
ocorrências (A exemplo, eu fui furtada no momento que eu comprei um lanche. Tive que me
deslocar até a 5ª DP, sendo que estava sem dinheiro para pagar passagem).
Câmeras de seguranças com imagens mais ní das.
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Poderia fechar também a Rodoviária, visto que há vários moradores em situação de rua que
furtam, roubam e usam drogas.
Precisam de bancos na Rodoviária, pois há muitos idosos que ﬁcam nas ﬁlas esperando o ônibus
em pé.
As entradas na Rodoviária para os ônibus precisam ser ampliadas. Quando um ônibus está saindo
da baia, conges ona tudo. Ou seja, era só ampliar. Tirar um pouco da área verde e fazer um
estacionamento adequado para os transportes.
As torneiras dos banheiros precisam ser automá cas, além de colocar pelo menos uma câmera
onde ﬁcam as torneiras, pois há muitos vândalos.
Precisa ter mais incen vo para os comércios locais, mais ﬁscalização quanto a comida servida,
higienização do local, visto que há muitos insetos, roedores pela Rodoviária.
Orelhão público para emergências.
Na parte superior poderia ser mais aproveitada, com lojas, restaurantes ao ar livre. Deveria ser
proteção também nas barreiras, já que muitas pessoas se jogam lá de cima.
Criar espaço de lazer ao ar livre.
RESPOSTA: Quanto ao fechamento do Complexo e a u lização das áreas gramadas, estas são vedado
pelas normas de tombamento do complexo. A segurança patrimonial atuará 24h por dia, de forma a
prevenir atos ilícitos, porém não existe a possibilidade de proibição da entrada de qualquer pessoa pela
concessionária. Estão previstos nna minuta de contrato, a disponibilização de locais para a acomodação
das equipes de apoio às a vidades públicas, como polícia militar, juizado de menores, bombeiros, entre
outros. Também estão previstos, nos serviços de segurança operacional, o monitoramento do terminal,
das plataformas, áreas de circulação, comércio e estacionamentos através do sistema de CFTV, com
controle a par r do CCO, aonde também estará integrado o serviço das equipes de segurança. A
disponibilização de bancos nas áreas de embarque e desembarque do terminal implicaria na diminuição
dos espaços para a mobilidade, hoje já restrita. Espera-se que com a melhoria na operação do terminal e
com a disponibilização de informações ao usuário, o tempo de espera seja reduzido, implicando na
diminuição das ﬁlas.
Está previsto na minuta de contrato, sob o tulo de Reurbanização N1 e S1, no seu anexo 1 , o tratamento
ao sistema viário N1 e S1, de forma a dirimir as interferências do tráfego de automóveis no acesso dos
ônibus. As questões de limpeza e higienização das áreas públicas, varrição e lavagem da plataforma,
coleta e des nação do lixo serão obrigação da concessionária, assim como as questões contratuais entre
ela e os locatários/lojistas. Dentro do anexo 1 da minuta de contrato disponibilizada, existe a proposta
para construção de uma nova área coberta no pavimento superior, com possibilidade de exploração
comercial, e uma conﬁguração voltada especialmente ao pedestre.
NÚMERO: 11
NOME: Taline Brito
CONTRIBUIÇÃO: Gostaria de dar uma sugestão a respeito da PPP da rodoviária do Plano Piloto.
Acredito que precisa ser revista a forma como tem sido dado cada passo. A rodoviária é do povo,
qualquer passo deveria ser dado com a par cipação popular e dos comerciantes que ali se encontram há
anos. Audiência pública transmi da pelo YouTube aberta a sugestões não é pública realmente. Apenas
um lado se manifesta. A par r do momento que é realizada em plena pandemia, onde muitas pessoas
não podem par cipar de forma presencial, e a forma de transmissão recebe apenas sugestões não sendo
aberta a real manifestação, não é popular! E algo obscuro, por trás de quem realmente depende
diariamente do terminal. Sugerimos que seja realizada audiência PÚBLICA em cada cidade do Distrito
Federal pois os mais de 700 mil usuários da rodoviária que transitam diariamente ali, se espalham por
essas regiões e merecem ser ouvidas e consultadas.
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RESPOSTA: Audiência Pública é uma etapa da Consulta Pública, que ocorreu durante o período de 23 de
outubro à 24 de novembro de 2020, com a disponibilização de todo material dos estudos realizados e das
minutas de edital e contrato no site da SEMOB, e o recebimento de manifestações também pôde ser feito
via e-mail, correio ou protocolo, além de encaminhadas via WhatsApp num número disponibilizado para
a Audiência.
NÚMERO:12
NOME: Aniky Susnik
CONTRIBUIÇÃO: Sobre a reforma da rodoviária. Parabens pela inicia va.
Com novas ferramentas de tecnologia possível instalar nos ónibus um GPS e enviar dados para sistema
que pode calcular a previsão de chegada do transporte, muito ú l isso. Painéis com os horários de
chegada em tempo real.
Sistemas de segurança como TalkTrack ou similares informa a localização para evitar roubos de veículos
como ónibus caminhão e carros, também pode informar e ajudar a calcular esse tempo de chegada.
RESPOSTA: Está previsto na minuta de contrato e seus anexos que a concessionária tenha um protocolo
de comunicação com as empresas de ônibus que acostam na rodoviária, e a obrigação da disponibilização
em tempo hábil das informações aos usuários nos painéis de informações.
Sobre as obrigações especíﬁcas ao STPC-DF, elas não são objeto desta Consulta Pública.
NÚMERO:13
NOME: Soﬁa Ribeiro Vilas Bôas
CONTRIBUIÇÃO: Boa tarde, me chamo Soﬁa Ribeiro Vilas Bôas e como moradora do df me posiciono
contra a concessão do terminal.
RESPOSTA: A Consulta e Audiência pública são um meio de comunicar e apresentar projetos que
impactam substancialmente a vida do cidadão e do usuário, bem como os que demandam grandes
inves mentos do poder público previamente ao processo licitatório. Estes estudos buscam subsidiar a
tomada de decisão do órgão competente, não sendo obrigatório a decisão pela abertura do
procedimento de licitação.
NÚMERO: 14
NOME: André Silva Nogueira
CONTRIBUIÇÃO: A SEMOB
Quero sugerir como cidadão que a concessão da rodoviária do plano piloto tenha banheiros públicos e
também banheiros privados onde o cidadão possa ter a opção de pagar por um atendimento melhor, ou
seja, uma categoria mais incrementada de banheiro como existe em alguns países.
Essa é a minha contribuição.
Conto com o apoio de vocês e se puder gostaria de par cipar da discussão on-line também.
Gosto de par cipar e isso é um exercício de cidadania.
RESPOSTA: Está previsto na minuta de contrato e seus anexos a Recuperação dos banheiros e instalações
hidro-sanitárias, bem como sua manutenção. Também serão obrigações contratuais : (i) Presença
permanente de um funcionário de limpeza no local, de forma a garan r a limpeza e higienização
con nuas; (ii) Executados, diariamente, durante os turnos: Abastecimento de papel higiênico, sabonete
líquido e secadores a ar elétricos ; (iii) Limpeza e higienização dos lavatórios, mictórios, box sanitários e
fraldário; e (iv)Limpeza dos espelhos, azulejos e pisos; Re rada do lixo. Visto às limitações arquitetônicas
e de espaço da Rodoviária, deﬁniu-se que a oferta de banheiro seria somente pública.
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NÚMERO:15
NOME: Joaquim Mendes
CONTRIBUIÇÃO: Sou a favor da priva zação, o governo não dá conta de suas responsabilidades.
RESPOSTA: A Consulta e Audiência pública são um meio de comunicar e apresentar projetos que
impactam substancialmente a vida do cidadão e do usuário, bem como os que demandam grandes
inves mentos do poder público previamente ao processo licitatório. Estes estudos buscam subsidiar a
tomada de decisão do órgão competente, não sendo obrigatório a decisão pela abertura do
procedimento de licitação.
NÚMERO: 16
NOME: Leonardo R. Segala
CONTRIBUIÇÃO: Olhei hoje no no ciário que está sendo feita uma consulta pública sobre uma
possibilidade de concessão público/privada da Rodoviária. Gostaria de saber mais informações e como
par cipar, pois, acho uma excelente ideia.
RESPOSTA: O material, estudos e minutas de contrato e edital estão neste link:
h p://www.semob.df.gov.br/audiencias-publicas/
NÚMERO: 17
NOME: Luciana Maria
CONTRIBUIÇÃO: Sou contra, o governo tem que assumir suas responsabilidades, não passar para frente,
piorando ainda mais administração da rodoviária
RESPOSTA: A Consulta e Audiência pública são um meio de comunicar e apresentar projetos que
impactam substancialmente a vida do cidadão e do usuário, bem como os que demandam grandes
inves mentos do poder público previamente ao processo licitatório. Estes estudos buscam subsidiar a
tomada de decisão do órgão competente, não sendo obrigatório a decisão pela abertura do
procedimento de licitação.
NÚMERO: 18
NOME: Breno Ferrão de Macedo
CONTRIBUIÇÃO: Meu nome é, sou morador do DF e venho expressar meu apoio ao envolvimento da
inicia va privada na Rodoviária do Plano Piloto.
RESPOSTA: A Consulta e Audiência pública são um meio de comunicar e apresentar projetos que
impactam substancialmente a vida do cidadão e do usuário, bem como os que demandam grandes
inves mentos do poder público previamente ao processo licitatório. Estes estudos buscam subsidiar a
tomada de decisão do órgão competente, não sendo obrigatório a decisão pela abertura do
procedimento de licitação.
NÚMERO: 19
NOME: Alex Ribeiro
CONTRIBUIÇÃO: Prezados senhores, boa tarde!
Acredito que não é a questão principal quem vai fazer a gestão do Terminal da Rodoviária do Plano Piloto
de Brasília, mas o que será feito no local.
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=61026218&infra_sist…
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Eu passo todos os dias pelo terminal e vejo que o local pode melhorar muito fazendo uma gestão mais
inteligente.
A minha sugestão é: construção de novo terminal no ﬁnal da Asa Norte, onde as linhas de ônibus das
Regiões do Gama, Santa Maria, Sí o do Gama, Recanto das Emas, e das cidades do Entorno que fazem o
i nerário Eixo, L2 e W3 sejam desviados para esse novo local.
A ﬁnalidade é diminuir o ﬂuxo de pessoas e veículos.
RESPOSTA: No PDTU, u lizado como premissa dos estudos, está prevista a descentralização do sistema de
transportes, com a implantação e operacionalização do Terminal da Asa Norte a transferência de algumas
linhas para os Terminais da Asa Sul e Norte.
Existe na minuta do contrato e seus anexos, a obrigação da instalação de um CCO integrador das
informações, com obje vo de implantar um núcleo de inteligência operacional na gestão da rodoviária.
NÚMERO: 20
NOME: Elenise Magrini
CONTRIBUIÇÃO: Como contribuição de sugestão de melhoria da rodoviária de Brasília.
1 - Acabar com os elevadores e escadas rolantes. Para subs tuir ambos. Criar RAMPAS DE
ACESSIBILIDADE, seria muito mais econômico para a manutenção.
2 - BANHEIROS - Cobrar um valor simbólico para uso e colocar em cada banheiro um proﬁssional de
limpeza/vigia (abre vagas para os desempregados). O total do valor simbólico no mês, seria rateado
aos salários dos proﬁssionais de limpeza/vigia.
3 - VENDEDORES AMBULANTES - Criar um local apropriado para eles. Exemplo: marcações no chão
de 2mx2m; e a deﬁnição dos horários de uso.
RESPOSTA:1- Existe a obrigatoriedade legal da existência de elevadores e escadas rolantes. 2-A inclusão
de rampas de acesso será tratada junto à SEDUH/IPHAN, visto que as mesmas alteram a arquitetura da
área tombada. 3- A SEMOB preocupa-se com o conjunto de ambulantes que prestam seus serviços no
espaço da Rodoviária. Contudo, conforme mostra a simulação operacional do projeto, apresentado em
computação gráﬁca durante a Audiência Pública e disponível aos interessados no site da SEMOB, o
posicionamento dos ambulantes não pode conﬂitar com o ﬂuxo de pessoas, pois atrasam o ﬂuxo das
mais de 600 mil pessoas que diariamente u lizam-se do Terminal Rodoviário de Brasília.
NÚMERO:21
NOME: Lucas de Morais Mesquita
CONTRIBUIÇÃO: sou contra a ideia de conceder à inicia va privada a administração da rodoviária do
Plano Piloto.
As priva zações feitas por este governo já se mostraram ineﬁcazes e fonte de desvios de recursos
públicos.
O governo deve cumprir sua obrigação de inves r na rodoviária, por onde passam milhares de
contribuintes por dia, e nomear administradores responsáveis, competentes e técnicos, e não
apadrinhados polí cos, como foi feito na priva zação do Hospital de Base (Iges-DF).
RESPOSTA: A Consulta e Audiência pública são um meio de comunicar e apresentar projetos que
impactam substancialmente a vida do cidadão e do usuário, bem como os que demandam grandes
inves mentos do poder público previamente ao processo licitatório. Estes estudos buscam subsidiar a
tomada de decisão do órgão competente, não sendo obrigatório a decisão pela abertura do
procedimento de licitação.

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=61026218&infra_sist…

11/69

29/12/2020

SEI/GDF - 53117669 - Relatório

NÚMERO: 22
NOME: Wesley Ferro Nogueira
CONTRIBUIÇÃO: 25 no total
1) Permi r a cobrança da tarifa de acostagem dos ônibus que operam no STPC/DF, sem que essa previsão
exista no atual contrato, não irá viabilizar os pedidos de revisão de tarifa técnica das concessionárias e o
consequente aumento da tarifa usuário?
RESPOSTA: A acostagem não entra no cálculo da tarifa técnica.
2) Com a tarifa de acostagem não será gerado o aumento do subsídio do GDF com o sistema de
transporte público operado pelas 5 empresas, o que vai na contramão da intenção de redução dos
desembolsos, conforme manifestado expressamente no projeto de concessão do metrô?
RESPOSTA: Pelos contratos atuais para a Prestação e Exploração do serviço básico rodoviário do Sistema
de Transporte Público Cole vo do Distrito Federal, clausula XV, item 9, é vedada a u lização do subsídio
para ﬁns outros que não o estrito custeio de gratuidades e bene cios tarifários.
3) Com a cobrança da tarifa de acostagem dos ônibus que operam no Serviço Interestadual Semiurbano
não será gerada uma pressão por aumento da tarifa usuário, que é a única fonte de ﬁnanciamento da
operação, uma vez que esses custos não estão previstos atualmente?
RESPOSTA: A competência pela outorga e ﬁscalização do Semiurbano é da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), sendo que a remuneração desse serviço deve ser tratada nos contratos de
Permissão intermediada por ela.
4) Caso seja implantado o sistema tronco-alimentado no DF, com a devida racionalização da operação,
além de uma possível integração com o Serviço do Entorno, isso não impactaria as previsões de receita
da futura concessionária da rodoviária com a cobrança da tarifa de acostagem?
RESPOSTA: sim, impactaria. Por se tratar de uma receita relevante e a sua variação decorrente de ações
diretas do GDF na implementação do PDTU ou de outro projeto que impacte diretamente no número de
acostagem, existe a previsão, nas Cláusulas de Risco 17.1.3.C e 17.2.1.E, da repar ção deste risco. É
importante esclarecer que os estudos de transporte (demanda) realizados para o projeto já consideram
um sistema tronco-alimentador para operação da rodoviária. Essa foi a base para dimensionamento da
Estação BRT e distribuição de linhas nas demais plataformas (de A a F) da rodoviária.
5) Por que não se considerou as diversas variáveis que poderão inﬂuenciar na es ma va de receita com a
tarifa de acostagem, como os projetos de concessão do metrô e de implantação do VLT, uma vez que as
linhas de ônibus poderão ser alteradas?
RESPOSTA: Quanto a alteração das linhas de ônibus, existe a previsão de repar ção do risco do número
de acostagem (Cláusulas 17.1.3.C e 17.2.1.E). A premissa u lizada para a cobrança da acostagem foi de
que a melhora da operação do terminal rodoviário irá gerar uma economia nos custos operacionais dos
ônibus que o u lizam, assim, como o sistema de operação do metrô não adentra o terminal, não haveria
razão para a cobrança. É importante esclarecer que os estudos de transporte (demanda) realizados para o
projeto já consideram um sistema tronco-alimentador para operação da rodoviária. Essa foi a base para
dimensionamento da Estação BRT e distribuição de linhas nas demais plataformas (de A a F) da
rodoviária.
6) Por que a Galeria dos Estados está sendo considerada como área da concessão, uma vez que é uma
unidade independente?
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=61026218&infra_sist…
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RESPOSTA: A Galeria foi incluída por deﬁnição do poder concedente. Entende-se que a prestação dos
serviços de manutenção, conservação predial e de segurança pública, e principalmente a integração dos
sistemas de CFTV e de comunicação com um CCO equipado e operacional pode ser de grande valia para a
Galeria dos Estados, e como contrapar da, a arrecadação advinda do aluguel das unidades comerciais
melhora o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do projeto. Deve ﬁcar claro que a inclusão ou não da Galeria
no projeto ﬁnal que irá para licitação, pode ser revista pelo poder concedente antes da publicação do
Edital de licitação.
7) Por que nesse projeto de concessão do complexo não foi estabelecida uma outorga ﬁxa, além da
variável anual, como no modelo do Projeto Zona Verde?
RESPOSTA: No projeto da Concessão da Rodoviária os inves mentos a serem suportados pelo parceiro
privado a nge níveis elevados, superiores a R$ 190 milhões. Esses inves mentos, mais os custos
operacionais da Rodoviária deverão ser cobertos integralmente pelas receitas de locação de espaços
comerciais, exploração de publicidade em painéis pré iden ﬁcados, exploração de estacionamentos em
áreas con guas à Rodoviária e cobrança de taxa de acostagem dos ônibus urbanos e do entorno. Na
equação ﬁnanceira foi estabelecida uma outorga mínima de 2,5%. O aumento desse valor irá impactar a
cobrança de um ou mais itens de receita acima relacionados, com impacto no bolso do usuário, o que
não é recomendado.
8) A en dade cer ﬁcadora terá autonomia para apurar informações, como a receita bruta, que irá
estabelecer o valor da outorga variável anual a ser repassada pela concessionária ao GDF? O GDF terá
outros instrumentos para apuração dos dados?
RESPOSTA: A cer ﬁcadora irá aferir e validar as informações recebidas da Concessionária. O GDF poderá
u lizar de outros instrumentos ou prepostos para ﬁscalização e apuração de dados, conforme previsto na
clausula 19 da minuta de contrato.
9) A cobrança dos estacionamentos previstos estará em sintonia com a proposta do Projeto Zona Verde,
em relação a parâmetros como tempo de permanência e valor pago/hora e por períodos?
RESPOSTA: Não, a cobrança não tem obrigatoriamente relação com o projeto Zona Verde, ﬁcando a cargo
da concessionária deﬁnição do modelo.
10) Na proposta de valores para as tarifas de acostagem do Entorno, os ônibus de Valparaíso de Goiás
pagarão taxas mais altas do que aquelas previstas para os veículos de Cidade Ocidental e de Luziânia, que
são cidades localizadas mais distantes? Qual o critério para essa deﬁnição?
RESPOSTA: O estudo apresentou no seu Cad 6, os critérios para a deﬁnição do valor da acostagem (pag.
46). Conforme esses critérios o valor da acostagem é diretamente proporcional ao valor da tarifa do
ônibus, ponderado pela capacidade/tamanho do veículo.
11) Na descrição dos municípios do Entorno não faltaram informações sobre as empresas de ônibus que
operam no Serviço Interestadual Semiurbano em Cristalina, Planal na de Goiás, Padre Bernardo e
Cocalzinho de Goiás? Por que esses municípios não foram relacionados, mesmo tendo linhas com des no
à Rodoviária do Plano?
RESPOSTA: Serão complementadas as linhas semiurbanas na tabela do item 1.1.3. Sistema de Transporte
Público Cole vo Semiurbano do Caderno 01. Exato, essas linhas não estavam nas planilhas disponíveis na
SEMOB quando da modelagem. Sua pequena frequência e, por consequência, pequeno aumento da
receita, não irá impactar as conclusões do Estudo de Viabilidade.
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12) No documento Caderno 1 (Estudo de Mobilidade) há a informação de que o Bilhete Único tem
validade temporal de até 2 horas. Na verdade a integração temporal não é por um período de até 3
horas? A informação produzida não está errada?
RESPOSTA: O texto refere-se aos termos u lizados no Programa “Circula Brasília” que, no seu
lançamento, limitava-se a duas horas. Será corrigido conforme enunciado da SEMOB, consis ndo em:
“O usuário pode fazer até dois transbordos, o que equivale a três acessos no
mesmo sen do em um período de três horas, pagando uma tarifa única total
de R$ 5”

13) A previsão expressa nos documentos é de que a implantação da plataforma G atenderia o BRT Sul e
mais o BRT Norte e Oeste, que futuramente serão viabilizados. Por que o BRT Sudoeste, que inclusive já
conta com estudos técnicos adiantados, não foi dimensionado para operação na Rodoviária do Plano?
RESPOSTA: As linhas do BRT Sudoeste se incorporam ﬁsicamente à operação do BRT Sul na
Candangolândia.
14) Segundo as informações, as despesas operacionais serão da ordem de R$ 7,3 milhões/ano. Qual o
custo atual do GDF com a rodoviária? Qual a receita arrecadada?
RESPOSTA: Conforme informação da Administração da Rodoviária do Plano Piloto, os custos referentes ao
ano de 2019 foram de R$ 14.328.123,59 (entre CEB, CAESB e contratos de conservação e limpeza). As
informações quanto a arrecadação não fazem parte no escopo deste projeto, e deve ser soliictada ao
órgão competente pela gestão das permissões. Para escalrecer, nos estudos o valor do OPEX anual é de
R$ 19.531.916,45, sendo o valor de R$ 7,3 milhões uma média anual para os 20 anos (R$ 7.300.000,25)
referente apenas aos custos de Consumo, sendo os outros R$ 12.231.916,20 anuais referentes aos
salários dos funcionários da operação.
15) A ﬁscalização da concessão será feita pelo GDF ou só pela en dade cer ﬁcadora/auditora?
RESPOSTA: O GDF poderá diretamente ou u lizar prepostos para ﬁscalização e apuração de dados,
conforme previsto na clausula 19 da minuta de contrato.
16) Por que o metrô foi excluído da cobrança da futura tarifa de acostagem? Por que o tratamento
diferenciado?
RESPOSTA: A premissa u lizada para a cobrança da acostagem foi de que a melhora da operação do
terminal rodoviário irá gerar uma economia nos custos operacionais dos ônibus que o u lizam, assim,
como o sistema de operação do metrô não adentra o terminal, não haveria razão para a cobrança.
17) O bicicletário que já existe na rodoviária será a vado? O uso desse bicicletário terá algum custo para
o ciclista?
RESPOSTA: A disponibilização do bicicletário é obrigação da concessionária (Serviços operacionais),
podendo, por sua conta e risco, u lizar a estrutura existente. A disponibilização de serviço de guarda de
bicicletas par cular , além do bicicletário público, seria uma opção da concessionária.
18) As ciclovias existentes terão conexão para chegada até a rodoviária? Quem fará essas obras
necessárias para garan r a integração intermodal?
RESPOSTA: está previsto dentro das obras de modernização, que são de obrigação da concessionária, a
“Con nuidade da rede cicloviária, promovendo a ligação com as ciclovias da Esplanada do Ministérios”. A
rede cicloviária do EMO foi interligada na lateral sul da plataforma inferior, com base nos traçados
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construídos e no projeto original da ciclovia de 2008. Item 3.2.2 Tratamentos Viários Especíﬁcos do
Caderno 2 e 2.1.
19) O GDF assumirá a responsabilidade pela apuração do Índice de Qualidade dos Serviços (IQS)? Esse
índice será u lizado como elemento para composição da remuneração da concessionária? O IQS será
subme do ao mesmo tratamento do Índice de Qualidade do Transporte (IQT), que nunca foi apurado?
RESPOSTA: O nome IQS está errado na minuta de contrato e será corrigido. O que existe na minuta é a
proposta de um adicional de outorga (Clausula 15), que será composto por 2 notas, um referente a uma
pesquisa de opinião cuja realização é obrigação da concessionária e a outro referente a um fator de
desempenho aferido pela cer ﬁcadora e ﬁscalizado pelo Poder Concedente.
20) A previsão total de inves mentos por parte da concessionária no projeto será de R$ 190 milhões e só
a receita de estacionamento tem a previsão de R$ 269 milhões. Não há uma grande distorção na
proposta?
RESPOSTA: As receitas brutas com Estacionamento ao longo de todo o período de Concessão (20 anos)
estão es madas em de R$ 241,97 milhões. Contudo, é importante informar que os custos operacionais é
que representam a maior parte dos gastos da Concessionária durante o prazo de Concessão.
O total de inves mentos (CAPEX) suplanta os R$ 190 milhões, porém, os custos operacionais da
Rodoviária e dos Estacionamentos, durante todo o período de Concessão, a nge 390 milhões, totalizando
R$ 581,24 milhões. Conforme mostra o Caderno 7 – Modelagem Econômico-Financeira ainda cabe à
Concessionária cobrir os custos ﬁnanceiros de aportar os valores de CAPEX bem antes da entrada das
receitas do Projeto.
21) Há uma previsão de receita de acostagem em torno de R$ 17 milhões. Como será man do o
equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato da futura concessionária, caso os sistemas de transporte
público sejam racionalizados e ocorra a diminuição de ônibus que terão a rodoviária como des no?
RESPOSTA: Será incluído na minuta de contrato os números de acostagem atuais, que servirão como base
para o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro, caso aconteça uma variação acima de 10% deste valor.
22) Na planilha Excel do Caderno A5 (Inves mentos), Cenário 2, no Ano 6 está destacado que o CAPEX
será de 40,23% do total programado (linha 12), mas na linha 3 está expresso que esse percentual é de
14,30%. O que está correto?
RESPOSTA: O correto é 14,30%. A planilha A5 será corrigida.
23) Na apresentação do PowerPoint há informação de valores como sendo mil e não há nenhuma
referência na tabela quanto a isso. O valor correto da ordem de grandeza monetária não seria milhões?
Não seria importante fazer esse registro para que a informação seja precisa?
RESPOSTA: A ordem é de milhões, porém para efeito de apresentação foram simpliﬁcados.
24) A previsão de inves mento total para a concessionária (R$ 190 milhões), em contrato de 20 anos, se
equilibra com as receitas totais de apenas 4 anos de operação. Não há um desequilíbrio na atual
conﬁguração da proposta apresentada?
RESPOSTA: Conforme a planilha disponibilizada, A15- Modelo Financeiro_R1, o modelo está equilibrado,
ﬁnanceira e economicamente. Além da questão do valor do dinheiro n tempo (VPL) já explicado, existem
impostos que deverão ser pagos pela concessionária sobre essa receita bruta, e os custos de operação
que somam R$ 390 milhões nos 20 anos.
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25) O percentual da outorga variável não deveria ter a previsão de um valor mínimo maior do que o
sugerido? Qual o parâmetro para a sugestão de 2,5% como referência mínima?
RESPOSTA: No projeto da Concessão da Rodoviária os inves mentos a serem suportados pelo parceiro
privado a nge níveis elevados, superiores a R$ 190 milhões. Esses inves mentos, mais os custos
operacionais da Rodoviária deverão ser cobertos integralmente pelas receitas de locação de espaços
comerciais, exploração de publicidade em painéis pré iden ﬁcados, exploração de estacionamentos em
áreas con guas à Rodoviária e cobrança de taxa de acostagem dos ônibus urbanos e do entorno. Não há
previsão de nenhum inves mento por parte do Poder Público. Todos os inves mentos serão bancados
pelo privado, que se remunerará pelo conjunto de fontes anteriormente apresentado. Na equação
ﬁnanceira foi estabelecida uma outorga mínima de 2,5%. O eventual aumento do valor da outorga, seja
ela ﬁxa ou variável, geraria impacto direto na cobrança de um ou mais itens de receita. Geraria, assim
custos para os usuários.
NÚMERO: 23
NOME: Tiago Augusto Alves Souza Dias e Indiara Ferreira
CONTRIBUIÇÃO: 34 contribuições
1) Item 13.3 e ss., Edital de Licitação
O procedimento da licitação previsto no item 13 da Minuta do Edital não contempla a inversão da ordem
das fases de habilitação e julgamento de propostas – faculdade admi da pelo art. 18-A da Lei Federal
8.987/1995, o qual prevê que “o edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e
julgamento, hipótese em que: I - encerrada a fase de classiﬁcação das propostas ou o oferecimento de
lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classiﬁcado, para
veriﬁcação do atendimento das condições ﬁxadas no edital; II - veriﬁcado o atendimento das exigências
do edital, o licitante será declarado vencedor; III - inabilitado o licitante melhor classiﬁcado, serão
analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classiﬁcada em segundo lugar, e
assim sucessivamente, até que um licitante classiﬁcado atenda às condições ﬁxadas no edital; IV proclamado o resultado ﬁnal do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e
econômicas por ele ofertadas.
Em procedimentos licitatórios em que a fase de habilitação precede a de julgamento, há necessidade de
(i) análise dos documentos de habilitação de todas as proponentes pela Comissão de Licitação, bem
como de (ii) oportunizar às licitantes o direito de apresentar recursos contra os documentos de
habilitação das concorrentes e de apresentar contrarrazões recursais em face de ques onamentos sobre
sua própria documentação. A experiência mostra que tal ordem de fases (i.e., habilitação antes do
julgamento) torna o procedimento licitatório mais burocrá co, lento e li gioso. Os bene cios que se
espera com a outorga dos serviços à inicia va privada poderão ser comprome dos, portanto, por uma
mera questão procedimental que, em nossa visão e pela prá ca vanguardista em temas de concessões
comuns e parcerias público-privadas, mostra-se inadequada.
Bem por isso, com vistas a trazer eﬁciência e celeridade ao procedimento licitatório, a legislação sobre
concessões admi u a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento de propostas. Nessa
hipótese, encerrada a fase de classiﬁcação das propostas econômicas, procede-se à abertura do envelope
de documentos de habilitação da licitante mais bem classiﬁcada. Com isso, é possível evitar longas
discussões sobre adequação dos documentos de habilitação de licitantes que sequer apresentaram
propostas econômicas compe vas.
Além disso, a prá ca consolidada em projetos de concessão (incluindo tanto as concessões comuns,
regidas pela Lei Federal 8.987/1995, quanto as parcerias público-privadas – PPPs, disciplinadas pela Lei
Federal 11.079/2004 e pela Lei Distrital 3.792/2006) é a de adoção de inversão de fases (p.ex., Edital nº
01/2013, referente à parceria público-privada para implantação das obras civis e sistemas, fornecimento
do material rodante, operação, manutenção e expansão do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de
Freitas; Concorrência Pública nº 01/2012, rela va à contratação, em regime de PPP, da implantação,
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operação e manutenção de sistema de transporte cole vo de passageiros, por meio de veículos leves
sobre trilhos – VLT na Região Portuária e Central do Rio de Janeiro; Concorrência Internacional nº
02/2016, para concessão onerosa da prestação do serviço público de transporte de passageiros das linhas
5-Lilás e 17-Ouro da Rede Metroviária de São Paulo; Concorrência Internacional nº 01/2019 da ARTESP,
rela va à concessão rodoviária do lote Piracicaba-Panorama; Concorrência Pública nº 09/2019 do
Município de Porto Alegre, rela va à PPP de iluminação pública; Edital de Concessão nº 02/2019 da ANTT,
rela vo à concessão da rodovia BR-101/SC).
Pelo exposto, em prol da celeridade e eﬁciência do procedimento licitatório, entende-se a versão ﬁnal do
Edital deve ser alterada, de forma a veicular a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento
de propostas, em linha com a legislação de regência e com as boas prá cas a respeito do tema.
RESPOSTA: Os disposi vos legais citados facultam a inversão de ordem das fases de habilitação, porém
não os torna um procedimento obrigatório. O certame com inversão de fases, por sua vez, também
incorre na possibilidade de riscos inerentes aos procedimentos que o caracterizam. Por exemplo, em um
hipoté co caso em que a proposta econômica melhor classiﬁcada venha a ser inabilitada posteriormente,
pode haver ques onamentos quanto a vantajosidade daquela que venha a ser habilitada na sequência. O
procedimento de licitação previsto na minuta de edital será mando.
2) Item 15.9.14, Edital de Licitação
O disposi vo em referência exige comprovação, para ﬁns de qualiﬁcação técnica, em
“(...) ap dão para o desempenho de a vidade per nente e compa vel em caracterís cas, quan dades e
prazos com o objeto da LICITAÇÃO através da apresentação de atestados que comprovem que o
LICITANTE tenha executado para órgãos ou en dades da administração pública direta ou indireta federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, no Brasil ou no exterior, ou ainda para empresas privadas,
obras e serviços de caracterís cas técnicas similares às do objeto da presente LICITAÇÃO, nos seguintes
termos:
a. Operado, administrado, gerido e/ou conservado terminal rodoviário, com circulação de, no mínimo,
100.000 (cem mil) pessoas/dia ou com área igual ou superior a 25.000m2; i. Para ﬁns do atendimento
previsto no item anterior será admi do o somatório de atestados, desde que ao menos um atestado
contenha o mínimo de 50.000 (cinquenta mil) pessoas/dia e/ou 12.500m2 de área conservada.
ii. Considerar-se-á compa veis com terminal rodoviário serviços executados em aeroporto,
rodoferroviária, metrô e centro de convenções.
iii. Apenas será admi da conservação onde ﬁcar comprovada a limpeza e manutenção predial e de
equipamentos, nas áreas civil, hidráulica e elétrica.
b. Prestação de serviços de vigilância patrimonial integrada com sistema de segurança eletrônica,
incluindo central de monitoramento local 24 horas, em ediﬁcações não residenciais com circulação de no
mínimo 100.000 (cem) mil pessoas/dia ou com área igual ou superior a 25.000m2.
c. Reforma ou construção de ediﬁcação não residencial, incluindo de pavimentação em concreto,
estrutura metálica em aço e instalações elétricas, hidráulicas, lógica, telefonia e SPDA, com área igual ou
superior a 25.000m2.
(...)
15.9.14. A experiência exigida nos itens acima também poderá ser comprovada por meio de atestados
emi dos em nome de empresa controlada, controladora ou sob o mesmo controle comum da LICITANTE,
de forma direta ou indireta, desde que a empresa detentora do atestado ﬁgure como:
a) membro de consórcio responsável pelo inves mento e/ou execução direta do empreendimento objeto
do atestado, sendo que, neste caso, a empresa detentora do atestado seja a líder do consórcio; ou
b) pertencente ao mesmo grupo societário. ”
No entanto, é bastante comum que concessionárias de infraestrutura subcontratem, sob sua integral
responsabilidade, integral ou parcialmente, os serviços que devem ser comprovados e posteriormente
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executados, quando da efe va assinatura do contrato de concessão. O ponto possui, como não poderia
deixar de ser, previsão legal expressa: conforme o art. 25, § 1º, da Lei Federal 8.987/1995, “a
concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de a vidades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
Assim, tal como formulado, o item restringe indevidamente a compe vidade do certame, privilegiando
a par cipação de grupos especíﬁcos do mercado. Isso, não há dúvida, representa restrição
absolutamente indevida para par cipação no procedimento licitatório e prejudica a própria
Administração Distrital, já que, por hipótese, serão apresentadas menos propostas no certame a ser
lançado. Assim, o edital deve ser alterado, de maneira que haja a permissão não só de apresentação de
atestado em nome de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico da Licitante, mas também de eventual
subcontratada, conjuntamente com a apresentação de contrato com o compromisso de que os serviços
sejam contratados pela futura concessionária com a empresa detentora dos atestados per nentes.
RESPOSTA: Contribuição acolhida. Somente serão objeto de atestação 3 itens de maior relevância para o
objeto licitado. Nesse sen do, considerando a complexidade do objeto licitado, a exigência de atestação
de apenas e tão somente 3 itens (operação, vigilância e reforma/construção) não é restri va à
concorrência. Trata-se de exigência mínima. Portanto, esses itens devem ser comprovados pelas próprias
licitantes. No entanto, cabe esclarecer que existem inúmeras outras a vidades, que podem ser
subcontratadas, sem necessidade de qualquer atestação. Para esclarecer, será alterada a clausula
15.9.10:
15.9.10 Os atestados emi dos em nome de proﬁssionais, serão aceitos, desde
que haja termo de compromisso de contratação e exclusividade ﬁrmado entre
o LICITANTE e o proﬁssional em caráter irrevogável e irretratável.

3) Item 4.1, Edital de Licitação
O item 4.1 do Edital de Licitação prevê que o valor es mado do contrato de concessão é de R$
190.629.154,15 (cento e noventa milhões seiscentos e vinte e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais
e quinze centavos), na data base de dezembro de 2019), correspondente ao valor dos inves mentos
es mados para execução das obrigações do contrato. Veja-se que, embora a legislação de regência não
preveja, de maneira expressa, qual critério deve ser u lizado pela Administração contratante para
determinação do valor do contrato de concessão, este ponto deve ser analisado com atenção, como
verdadeira medida de proteção ao próprio Poder Público. Explica-se.
Há vários aspectos editalícios e contratuais relevantes que estão referenciados ao valor es mado da
futura contratação. Todos eles, em boa medida, obje vam garan r que as licitantes e que a futura
contratada tenham as robustezes e as preocupações com a prestação adequada dos serviços necessárias.
Nesse sen do, como exemplo, a Lei Federal 8.666/1993 previu que a garan a de proposta poderá ser
ﬁxada em até 1% (um por cento) (art. 31, III) do valor do contrato, enquanto a garan a de execução
contratual poderá admi r o patamar de 10% (dez por cento) (art. 56, § 3º). Na mesma linha, o Edital da
Licitação previu que: (i) as potenciais licitantes deverão comprovar patrimônio líquido equivalente a, no
mínimo, 10% (dez por cento) (item 15.11(ii)) do valor do contrato; (ii) o capital social mínimo a ser
aportado na futura concessionária será de 10% (dez por cento) (item 23.3) do valor do contrato.
Em vista do exposto, sugere-se que a base de cálculo do valor do contrato seja alterada, para fazer com
que critérios mais adequados de par cipação no certame e de execução contratual sejam ﬁxados,
evitando-se, assim, a par cipação de empresas meramente aventureiras em projeto tão relevante para o
Distrito Federal. O montante a ser ﬁxado deverá considerar o maior valor dentre as seguintes opções: (i)
somatória do valor dos inves mentos previstos contratualmente, cumulado com o valor das outorgas
anuais; (ii) o valor total es mado das receitas que serão auferidas pela concessionária ao longo da
execução do objeto contratual.
RESPOSTA: O valor es mado do contrato mostra-se adequado à jurisprudência do Tribunal de Contas do
Distrito Federal.
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4) Item 12.6.1, Edital de Licitação
O item 12.6.1 do Edital prevê que, “após a entrega dos envelopes, não caberá ao LICITANTE desis r de
sua proposta, salvo por mo vo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO DE
LICITAÇÃO”. Contudo, o item merece reparo, já que a desistência da proposta, em determinados casos,
poderá estar atrelada a determinados fatos que não estão na esfera de ingerência da licitante (ou das
empresas que cons tuiriam a futura concessionária, caso o resultado da avaliação de propostas no
certame já tenha sido realizado). São as hipóteses, como exemplo, de caso fortuito e de força maior.
Nelas, a desistência da proposta (ou a própria insubsistência da proposta) estaria calcada em pontos que
fariam com que ela ﬁzesse sen do. Nesses casos, não haveria, portanto, exercício de discricionariedade,
por parte da Comissão de Licitação, em aceitar ou não a eventual desistência da proposta.
Sugere-se, portanto, que o item seja alterado, de forma a prever o direito conferido às Licitantes de
desistência de suas propostas por mo vos jus ﬁcados e que impactem o objeto a ser executado.
RESPOSTA: A redação do item 12.6.1 está em conformidade com a redação do § 6º do art. 43 da Lei nº
8.666/93, portanto, absolutamente legal.
5) O item 13.5 do Edital prevê que, “quando da apresentação da PROPOSTA ECONÔMICA e dos
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, as LICITANTES expressam pleno conhecimento de que: (i) respondem
pela veracidade e auten cidade das informações constantes dos documentos que apresentarem; (ii)
autorizam a COMISSÃO DE LICITAÇÃO a proceder, em qualquer fase da LICITAÇÃO, às diligências que
entender necessárias des nadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente dos envelopes; e,
(iii) conhecem as condições e as caracterís cas dos SERVIÇOS”.
Em nossa visão, o item apenas representa o conhecimento e o consen mento, de todas as Licitantes, em
relação a todos os pontos ali especiﬁcados. Não há, nesse sen do, necessidade de apresentação de
declaração contendo especiﬁcamente esses termos.
Contudo, caso nossa visão não esteja correta e, portanto, haja a necessidade de apresentação de
declaração formal a respeito do tema, recomenda-se indicar, na versão ﬁnal do Edital da licitação, se a
carta irá fora dos envelopes ou se deve ser incluída no envelope da habilitação.
RESPOSTA: O entendimento está correto. Esse item representa o conhecimento e consen mento em
relação aos itens apresentados. Não obstante, cumpre esclarecer que, juntamente com os documentos
de habilitação, o licitante deverá apresentar declaração de veracidade das informações constantes do
Anexo II, nos termos do item 15.10, que foi re ﬁcado.
15.1 (iv) Declaração de veracidade dos documentos e informações, conforme
modelo constante do ANEXO II.

6) Item 15.4.1, Edital de Licitação
O item 15.4.1 prevê que “A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrônicos, no momento da veriﬁcação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela veriﬁcação, o LICITANTE será inabilitado”.
Contudo, referido item deve ser alterado, já que imputada às futuras Licitantes a possibilidade de
inabilitação por fato que não lhes diz respeito (i.e., a indisponibilidade de sistemas eletrônicos de
emissão e gerenciamento de cer dões). Nessa linha, sugere-se ajuste na redação do item, para que, na
versão ﬁnal do Edital da Licitação, conste que, uma vez que pode ocorrer indisponibilidade de acesso a
sistemas de validação de cer dões e documentação, referidas falhas não podem ser imputadas à
proponente. Ainda, sugere-se que, neste caso, a Comissão de Licitação se valha dos meios necessários
para a veriﬁcação da exa dão das informações, como a espera de prazo razoável para que os sistemas
sejam normalizados, bem como a eventual solicitação de informações, às próprias Licitantes, para
comprovação das informações apresentadas nos envelopes.
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RESPOSTA: O item 15.4.1 possibilita que o licitante, em caso de indisponibilidade de sistema, apresente
os documentos que devam ser analisados. Portanto, eventual indisponibilidade de sistema não acarreta a
inabilitação automá ca do licitante. No entanto, a responsabilidade da apresentação dos documentos é
do licitante e nunca da Administração Pública.
7) Item 18.8 (v), Edital de Licitação 15.8
Dentre os documentos de comprovação de regularidade ﬁscal, o Edital de Licitação exige a “Prova de
regularidade do Imposto Sobre Serviços (ISS), de acordo com o objeto social da LICITANTE rela vo ao
Município onde se encontra instalada a sua sede”.
Contudo, em função do exercício das a vidades previstas em seus objetos sociais, determinadas licitantes
não possuem inscrição municipal e, assim, apresentariam não documento de regularidade referente ao
pagamento de imposto sobre serviços, mas documento de ausência de inscrição municipal. Sugerimos
que o Edital de Licitação deixe este ponto claro.
De todo modo, em função da execução dos objetos que serão contratados na concessão, a futura
concessionária poderá ser responsável pelo recolhimento de ISS, independentemente de quem seja o
controlador dela (contribuinte ou não deste imposto). Sugerimos que este aspecto também ﬁque claro na
documentação do certame.
RESPOSTA: Contribuição acolhida. A redação foi alterada:
15.8.1 Caso o licitante não tenha inscrição municipal, em função do exercício
das a vidades previstas em seu objeto social, a cer dão exigida na alínea (v)
acima deverá ser subs tuída por cer dão de ausência de inscrição municipal.

8) Itens 15.9.10, 15.9.11 e 15.9.13, Edital de Licitação
Em relação à qualiﬁcação técnica, o Edital de Licitação prevê o seguinte:
15.9.10. A comprovação da relação jurídica man da com os proﬁssionais em nome dos quais os Acervos
Técnicos acima referidos forem emi dos poderá ser feita por meio de cópia auten cada de:
a) Carteira de Trabalho e previdência social – CTPS do empregado, contendo a qualiﬁcação e o registro do
empregado;
b) Contrato de prestação de serviços; ou
c) Comprovante de vínculo societário entre a empresa e o proﬁssional especializado.
15.9.11. A comprovação da capacidade técnica deverá ser feita em nome da Licitante mediante a
apresentação de cer ﬁcado do respec vo atestado pelo conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, juntamente com a Cer dão de Acervo Técnico
expedida em nome do responsável técnico da proponente conforme o caso, integrante de seu quadro
permanente.
15.9.13. A comprovação da condição de responsável técnico da Proponente far-se-á por meio de Cer dão
de Registro e Quitação de pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, devendo obrigatoriamente constar todos os
responsáveis técnicos e dados cadastrais atualizados da LICITANTE.
Em privilégio à ampla compe ção no certame e em bene cio da própria Administração Distrital, que
receberá maior número de propostas, sugere-se que os mencionados itens possam ser atendidos por
proﬁssionais que não fazem parte do corpo técnico e de pessoal das Licitantes, tampouco que já sejam
por elas contratados para outros objetos. Assim, deverá ser permi da a realização de contratos de
prestação de serviços ou de termos de intenção de contratação com proﬁssionais que possuem a
qualiﬁcação técnica exigida no certame e que seriam efe vamente contratados pela futura
concessionária caso a Licitante se sagre vitoriosa no certame.
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Adicionalmente, também em privilégio à ampla compe ção, e como verdadeiro dever de coerência da
Administração Pública Distrital, sugere-se que sejam re radas as exigências de que qualquer atestação,
fornecida por pessoa sica ou jurídica, deva ser apresentada de maneira registrada no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia – CREA.
Em relação à ampliação da compe ção, a eliminação da exigência de registro no CREA irá, por hipótese,
fazer com que um maior número de experiências, devidamente comprovadas por pessoas sicas e
jurídicas, possam ser trazidas ao procedimento licitatório para ﬁns de comprovação de qualiﬁcação
técnica, resultando em mais e melhores propostas. Em relação ao dever de coerência, tendo sido
prá cas, nas experiências recentes do próprio Governo do Distrito Federal, que as experiências a serem
comprovadas em concessões e PPPs não precisem ser registradas no CREA.
Podem ser citadas, como exemplo, as consultas públicas, recentemente realizadas, para a outorga de
parceria público-privada para concessão patrocinada da prestação dos serviços de gestão, operação e
manutenção da rede metroviária do sistema de transporte público cole vo do Distrito Federal, bem
como para a concessão patrocinada da implantação e prestação do Serviço Público de Transporte Urbano
Cole vo do SI-VLT-W3. Em nenhuma delas foi feita exigência semelhante à que se vê agora em relação ao
registro no CREA. A modiﬁcação de postura, agora, contraria prá ca que parecia, acertadamente,
consolidar-se em projetos semelhantes em âmbito distrital, ferindo a coerência (e a certeza jurídica) que
a inicia va privada almeja encontrar em inicia vas deste porte.
RESPOSTA: Item acolhido. A redação foi alterada.
9) Item 15.11 (a), Edital de Licitação
Segundo o item 15.11(a) do Edital, que trata da qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira, o “balanço
patrimonial deverá estar assinado por contador ou técnico registrado no Conselho Regional de
Contabilidade em que ver sede a LICITANTE, com a indicação do número das páginas transcritas no livro
diário, e ser registrado nos órgãos competentes (Junta Comercial do Estado em que se localizar a sede da
LICITANTE)”.
Contudo, para determinadas empresas, os pontos acima não são aplicáveis, tendo em vista a
obrigatoriedade de apresentação de documentos por meio do Sistema Pública de Escrituração Contábil –
SPED, disciplinado pelo Decreto Federal nº 6.022/2007, bem como pela Instrução Norma va nº
1.774/2017, da Receita Federal. Assim, o edital de licitação deve ser alterado, de forma a prever que,
para as empresas sujeitas ao regime da escrituração contábil, a apresentação dos documentos se dará
em linha com a legislação em vigor, incluindo a assinatura via SPED.
RESPOSTA: Contribuição acolhida. A redação foi alterada.
15.11 (a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou técnico
registrado no Conselho Regional de Contabilidade em que ver sede a
LICITANTE, com a indicação do número das páginas transcritas no livro diário, e
ser registrado nos órgãos competentes (Junta Comercial do Estado em que se
localizar a sede da LICITANTE) ou na forma disciplinada pelo Decreto Federal nº
6.022/2007, bem como pela Instrução Norma va nº 1.774/2017, da Receita
Federal

10) Item 15.11 (iv), Edital de Licitação
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.
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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 econômicoﬁnanceira 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 econômicoﬁnanceira dos licitantes deve ser excluída, mantendo-se apenas exigência de patrimônio líquido mínimo,
nos termos do item 15.11(ii), já suﬁciente para demonstrar a ap dão econômico-ﬁnanceira da
proponente para os ﬁns do certame.
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), com ajuste,
portanto, no atual item 8.2 do Edital.
RESPOSTA. Item parcialmente acolhido. A redação foi alterada.
11) Item 16.3 e Anexo II– Modelos e Declarações, Edital de Licitação e Cláusula 14 do Anexo III do
Contrato
O item 3.1 do Edital prevê que a licitação “será julgada pelo critério de maior oferta, consistente no maior
VALOR DE OUTORGA ANUAL a ser paga ao PODER CONCEDENTE”. Doutro lado, o item 16.3 prevê que a
“PROPOSTA ECONÔMICA deverá conter a oferta referente ao VALOR DE OUTORGA ofertada, não inferior
a 2,50% (dois e meio por cento) sobre a RECEITA TARIFÁRIA bruta, que deve ser expresso em valores
numéricos em termos percentuais e por extenso, com duas casas decimais, que será pago na forma
prevista no CONTRATO”.
Além disso, de acordo com a Cláusula 14, item 5, da minuta de Contrato: “A OUTORGA corresponderá ao
montante anual em R$ (reais) resultante da aplicação de alíquota de _____% (_____ por cento),
conforme proposta do licitante vencedor, sobre a totalidade da Receita Bruta da CONCESSIONÁRIA e cujo
cálculo será feito pela CONCESSIONÁRIA. ”.
Assim, a análise de qual é o critério da proposta econômica ﬁca prejudicado, não havendo baliza segura
para que as propostas sejam formuladas, especialmente por conta da indeﬁnição a respeito da receita
tarifária bruta a ser auferida ao longo da concessão. Em vista disso, sugere-se que o Edital traga o valor
absoluto (em reais) mínimo para ﬁns de preciﬁcação, pois como a receita pode variar ao longo dos anos,
a deﬁnição de um percentual pode criar distorções e dúvida a respeito de qual é o maior valor realmente
ofertado.
Nesse mesmo sen do, sugere-se, portanto, que a outorga a ser exigida na minuta de Contrato seja
veiculada em valor absoluto (em reais), pois como a receita pode variar ao longo dos anos, a deﬁnição de
um percentual pode criar distorções e dúvida a respeito de qual será o efe vo valor a ser pago. Veja-se
que tal indeﬁnição coloca os potenciais licitantes em situação de assimetria informacional, tendo o
condão de resultar em preciﬁcação menos acurada das propostas econômicas e obstar a obtenção da
melhor proposta para o Poder Concedente.
RESPOSTA: Nos termos do item 16.3, a proposta econômica deverá conter uma oferta em termos
percentuais, sobre a receita bruta, a tulo de outorga. Justamente, por conta da indeﬁnição a respeito da
receita tarifária bruta a ser auferida ao longo da concessão, não é possível que a outorga seja um valor
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ﬁxo, expresso em reais. Diante disso, o único modo viável economicamente, é a oferta de um percentual
sobre a receita bruta auferida, a tulo de outorga.
12) Item 16.5, Edital de Licitação
O item 16.5.1 exige que as licitantes apresentem carta de viabilidade econômico-ﬁnanceira que ampare
suas ofertas, nos seguintes termos: “A viabilidade deverá será composta por declaração de ins tuição
ﬁnanceira, nacional ou estrangeira, atestando a ﬁnanciabilidade e a Viabilidade econômico-ﬁnanceira da
implantação do projeto da CONCESSIONÁRIA, conforme modelo apresentado”.
Contudo, diferentemente de outras licitações em que o mesmo po de documento é exigido, o Edital não
possui disposição a respeito de conﬁdencialidade das ins tuições ﬁnanceiras em relação às informações
que lhes são apresentadas pelas licitantes para análise econômico-ﬁnanceira e emissão da carta. Sugerese, assim, a modiﬁcação do Edital, de forma que haja a obrigação expressa de a ins tuição ﬁnanceira
manter a conﬁdencialidade em relação às informações a que ver acesso, bem como a necessidade de
apresentação de acordo de conﬁdencialidade ﬁrmado entre ela e a licitante.
RESPOSTA: Contribuição acolhida. A redação foi alterada.
16.5.1. A viabilidade deverá será composta por declaração de ins tuição
ﬁnanceira, nacional ou estrangeira, atestando a viabilidade econômicoﬁnanceira da implantação do projeto da CONCESSIONÁRIA,bem como,
assegurando a conﬁdencialidade em relação às informações, estratégias e
condições, apresentadas pela LICITANTE.

13) Item 16.7 e Anexo II – Modelos e Declarações, Edital de Licitação
Sugerimos corrigir a inconsistência entre o prazo de validade da proposta, expressa em 240 (duzentos e
quarenta) dias no item 16.7, e de 90 (noventa) dias no modelo de Carta de Apresentação da Proposta
Econômica.
RESPOSTA: Contribuição acolhida. Será corrigida.
14) Edital, item 6.1, Anexo II – Modelos e Declarações, Declaração de Visita Técnica, Edital de Licitação,
Contrato, cl. 17.2,“L”.
O item 6 do Edital trata da realização de visitas técnicas. O item 6.1 prevê o seguinte: “Os LICITANTES
poderão, a seu critério e sob sua responsabilidade, vistoriar o local onde será desenvolvida a
CONCESSÃO, para a veriﬁcação das condições locais, com a ﬁnalidade de obter avaliação própria da
quan dade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários, forma e condições de
suprimento, meios de acesso aos locais e para a obtenção de quaisquer outros dados que julgarem
necessários à demonstração de sua qualiﬁcação técnica e da preparação de sua PROPOSTA ECONÔMICA”.
Sugere-se que o Edital seja modiﬁcado, de forma a prever que, independentemente da realização de
visita técnica, a concessionária não assumirá os riscos referentes a passivos que digam respeito à
concessão, tampouco em relação a vícios ocultos em bens necessários à prestação dos serviços.
Na mesma linha, sugere-se a modiﬁcação da cl. 17.2“L” do Contrato de Concessão, de maneira que o
poder concedente seja o responsável pelos gastos referentes a vícios ocultos e a passivos referentes à
concessão e que não tenham sido causados pela concessionária, independentemente do momento da
veriﬁcação de sua existência.
RESPOSTA. Contribuição acolhida. A redação foi alterada.
M.gastos resultantes de VÍCIOS OCULTOS em BENS DA CONCESSÃO,
abrangendo inclusive aqueles cedidos pelo PODER CONCEDENTE, cujo fato
gerador seja anterior à data de assinatura do CONTRATO;
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15) Cláusula 6.1.5.2 – Anexo III - Contrato
Conforme a cl. 6.1.5.1 do Contrato de Concessão, o “PODER CONCEDENTE deve criar um COMITÊ DE
TRANSIÇÃO com o intuito de apoiar as a vidades e minimizar o impacto da TRANSFERÊNCIA
OPERACIONAL sobre os USUÁRIOS, TERCEIROS INTERESSADOS e demais agentes envolvidos”. Ainda, a
cláusula em referência prevê: “2. O COMITÊ DE TRANSIÇÃO deve ser composto por membros do PODER
CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA. ”
Contudo, as disposições contratuais não estabelecem quaisquer aspectos referentes a prazo de
ins tuição do mencionado Comitê, consequências em casos de não-ins tuição, número de membros e
forma de indicação. Nesse sen do, requer-se esclareça na versão ﬁnal dos documentos da licitação o
número de membros a ser indicado por cada parte, bem como o procedimento de indicação.
RESPOSTA. O item 6.1.5 está inserido no item 6.1 – ETAPA PRELIMINAR. Como cediço, a etapa preliminar
compreende a vidades prévias à expedição da ordem de início. Assim, apesar de não estar es pulado
prazo especíﬁco para a cons tuição do Comitê de Transição, sua ins tuição é condição para a expedição
da ordem de início, ou seja, somente após a criação do Comitê de Transição começa o período de
transição. Nesse sen do, não há qualquer prejuízo quanto a ausência de prazo es pulado para a criação
deste Comitê. Rela vamente, à indicação dos membros do Comitê, a redação foi alterada.
6.1.5.2.O COMITÊ DE TRANSIÇÃO deve ser composto por membros do PODER
CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA que serão designados da seguinte forma:
a.Dois membros indicados pela Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal;
b.Dois membros indicados pela CONCESSIONÁRIA
c.Um membro efe vo, que será o presidente do Comitê de Transição, escolhido
em comum acordo entre as Partes.

16) Cláusula 6.1.5.5 – Anexo III – Contrato
Conforme a cláusula em referência prevê, “Compete ao COMITÊ DE TRANSIÇÃO examinar os planos e
projetos da CONCESSIONÁRIA rela vos à TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL. ”
Contudo, a minuta do Contrato de Concessão não traz qualquer detalhamento sobre a forma de exame e
os critérios que seriam u lizados para veriﬁcação de adequação de planos e projetos apresentados.
Nesse sen do, requer-se esclareça na versão ﬁnal dos documentos da licitação quais são os critérios e
procedimentos a serem admi dos pelo Comitê de Transição, em caso de impasses rela vos à
Transferência Operacional.
RESPOSTA. O item acolhido. Redação alterada.
6.1.5.5 Compete ao COMITÊ DE TRANSIÇÃO examinar os planos e projetos da
CONCESSIONÁRIA rela vos à TRANSFERÊNCIA OPERACIONAL, que são avaliados
conforme as especiﬁcações do Edital. Não caberá a ao Comitê rejeitar os planos
e projetos da Concessionária que es verem de acordo com as especiﬁcações do
edital

17) Cláusula 8, item 8.1.2 e Anexo 1 - Anexo III – Contrato
A cl. 8 da minuta do Contrato trata dos bens vinculados à Concessão. Contudo, ela ainda merece maior
detalhamento.
Primeiro, sugere-se que seja parte integrante do Contrato, como anexo, o levantamento topográﬁco e
cadastral dos bens vinculados à Concessão, incluindo a delimitação correta das áreas e ediﬁcações que
compõem o Complexo Rodoviário. Apenas assim haverá informação completa a respeito dos bens que
comporão a Concessão.
Segundo, a cl. 8.1.2 descreve, no subsolo, como limite das ediﬁcações vinculadas à Concessão, a linha de
bloqueios da Estação Central do Metrô. No entanto, este limite se dá no portão de acesso e fechamento
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da estação. Sugere-se, portanto, a correção da cláusula, bem como a área computada para o Subsolo nela
indicada.
RESPOSTA: No desenvolvimento do projeto execu vo, no item Serviços Preliminares, serão procedidos os
levantamentos topográﬁcos e cadastrais necessários para a sua elaboração. Todas as áreas serão
adequadamente levantadas.
18) Cláusula 8.1.3, Anexo III – Contrato
Para os ﬁns da cl. 8.1.3 (BENS VINCULADOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DA
RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO), favor especiﬁcar se os veículos u lizados pela Concessionária são
considerados bens vinculados à operação e manutenção do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto.
RESPOSTA: Os veículos que forem u lizados pela concessionária são considerados não reversíveis. Essa
especiﬁcação será acrescida no item.
8.2.E Os veículos da concessionária u lizados em favor da concessão.

19) Cláusulas 9.2.2(H) e 29.1, “2”, “A”, (c) - Anexo –III – Contrato
A cláusula 9.2.2(H) em referência prevê: “H. Fiscalizar e controlar as companhias operadoras de
transporte rodoviário e a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, a ﬁm de garan r a entrega de
serviços adequados ao usuário; ”
De acordo com a Cláusula 29.1, item 2, “A”, “c”, da minuta de Contrato, inclui-se no rol de obrigações da
Concessionária: “operar o COMPLEXO, compreendendo o apoio ao embarque e desembarque de
passageiros dos serviços de transporte cole vo, o provimento de equipamentos de controle de tráfego,
inclusive sinalização de trânsito e controle de ACOSTAGEM de ônibus e metrô, apoio à ﬁscalização de
operação de transporte cole vo e segurança pública, operação dos sistemas ﬁxos de controle de
instalações prediais de águas potável, esgotamento sanitário, energia, detecção e combate de incêndio,
ar condicionado, telemá ca, CFTV, conforme especiﬁcações do ANEXO 1;”
No entanto, não compete à Concessionária do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto a gerência sobre
os operadores de transportes rodoviário e da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, uma vez
que ambas possuem sua regulação e contratos especíﬁcos.
Sugere-se que, na versão ﬁnal do Contrato, a inclusão de estabelecimento de convênio e procedimentos
de interface entre a Concessionária do Complexo Rodoviário e o operador do Metrô-DF, para delimitar as
responsabilidades de cada Concessionária na área de interface. Ou seja, faz-se necessário o
esclarecimento, no âmbito da minuta de Contrato, de que não caberá à Concessionária qualquer po de
cobrança, controle ou ingerência sobre as a vidades do Metrô-DF, uma vez que os serviços objeto da
concessão ora em tela e os serviços geridos pelo Metrô-DF são dis ntos, serão prestados por pessoas
jurídicas dis ntas e objeto de outorgas dis ntas.
Entende-se que caberá à Concessionária do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto apenas estabelecer
as regras de convívio entre os diferentes operadores nas áreas de interface, sem qualquer ingerência
sobre os demais sistemas, recomendando-se que tal entendimento conste expressamente dos
documentos editalícios.
RESPOSTA: O item parcialmente acolhido. Inserida alínea no item 29.1.
d. não caberá à CONCESSIONÁRIA qualquer po de cobrança, controle ou
ingerência sobre as a vidades do Metrô-DF, nem mesmo a prestação de
quaisquer serviços na área do Metrô, localizada no subsolo a par r da linha de
bloqueios da Estação Rodoviária do Metrô;

20) Cláusula 10 - Anexo III – Contrato
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Conforme a cláusula em referência, a Concessionária deverá, “No Prazo da Concessão), e sem prejuízo
das demais obrigações estabelecidas no Contrato e seus ANEXOS e na legislação aplicável”, obter licenças
e autorizações referentes ao empreendimento.
Contudo, a cláusula é demasiadamente genérica e atribui à Concessionária a responsabilidade de
licenciamento do empreendimento de maneira ampla, independentemente do caso e, especialmente,
sem qualquer previsão a respeito do fato de ela, por hipótese, ter cumprido todas as obrigações
referentes à obtenção de autorizações e licenças e elas não serem emi das. Assim, sugere-se que seja
estabelecido prazo para obtenção das autorizações e licenças de operação compa vel com as obras de
requaliﬁcação do Complexo da Rodoviária.
Ademais, sugere-se que haja a previsão de que, caso licenças e autorizações não sejam ob das em
determinado período de tempo sem culpa da Concessionária, está obrigação não lhe poderá ser
imputada, devendo o Poder Concedente atuar diretamente, como responsável pela obtenção das
autorizações e do licenciamento necessário, bem como os prazos es pulados em cronograma cujo
cumprimento caiba a Concessionária ser automa camente prorrogados, passando a contagem a se iniciar
após a disponibilização das referidas licenças, autorizações e permissões.
Resposta: Entendemos desnecessária a es pulação de prazo para a obtenção de licenças, visto que (i) é
interesse da Concessionária a obtenção das licenças no prazo mais rápido possível, pois sua remuneração
depende da operação do Complexo Rodoviário; (ii) o prazo para expedição das licenças não depende
exclusivamente da Concessionária.
21) Cláusula 11 - Anexo III -Contrato
A Cláusula 11 da minuta de Contrato, em seu item “e”, atribui à Concessionária o dever de “informar ao
PODER CONCEDENTE sobre o uso das VAGAS por caçambas estacionárias, por vendedores autônomos
motorizados, por veículos automotores, carrinhos ou tabuleiros ou barracas em que são comercializados
alimentos, e para a prestação de serviços de manobra e guarda de veículos, por cada VAGA ocupada e
por dia de funcionamento do SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, não cabendo nessas hipóteses
qualquer pleito de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro ou indenização à CONCESSIONÁRIA;”.
Ocorre que, muito embora a Concessionária tenha acesso a tais informações e possa fornecê-las
tempes vamente ao Poder Concedente, o poder de polícia necessário à desocupação de vagas
porventura comprome das não poderá ser exercido pela Concessionária, em razão do monopólio do uso
da força pelo Poder Público. Isso signiﬁca que a Concessionária não possui condições de promover as
desocupações necessárias, ainda que empregue os seus melhores esforços e recursos para tanto.
Por se tratar de risco não gerenciável pela Concessionária, as melhores prá cas em alocação de riscos em
projetos de concessão e PPP determinam a sua assunção pelo Poder Concedente e, em caso de
materialização, deverá ser assegurado à Concessionária o direito ao reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do
Contrato, em razão da impossibilidade de exploração comercial das vagas indevidamente ocupadas.
Veja-se que as receitas rela vas à exploração de estacionamentos são essenciais à viabilidade econômicoﬁnanceira do projeto e, bem por isso, à sua atra vidade à inicia va privada. A alocação de riscos não
gerenciáveis à Concessionária implicará preciﬁcação de incertezas pelos licitantes, resultando em
propostas econômicas excessivamente conservadoras, em detrimento do melhor interesse público na
obtenção da proposta mais vantajosa.
Por ﬁm, embora grafada em letras maiúsculas, a expressão “Serviço de Estacionamento Rota vo” carece
de deﬁnição nos documentos editalícios, recomendando-se, portanto, a inclusão de referida deﬁnição.
RESPOSTA: Contribuição acolhida. Será man da obrigação de informar, porém, visto não ser possível
qualquer outra ação por conta da concessionária, esse item é passível de recomposição, devendo ser
explícito na clausula de riscos. Quanto ao serviço de estacionamento rota vo, o termo será excluído da
minuta de contrato.
11.1.e informar ao PODER CONCEDENTE sobre o uso das VAGAS por caçambas
estacionárias, por vendedores autônomos motorizados, por veículos
automotores, carrinhos ou tabuleiros ou barracas em que são comercializado
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alimentos, e para a prestação de serviços de manobra e guarda de veículos, por
cada VAGA ocupada e por dia de funcionamento do SERVIÇO DE
ESTACIONAMENTO;

22) Cláusula 12.3 - Anexo III – Contrato
A Cláusula 12.3, item 4, da minuta de Contrato prevê o seguinte: “4. O contrato deverá prever os locais e
normas para desenvolvimento das campanhas no COMPLEXO, sem que ﬁra as normas de tombamento”.
O contrato a que faz referência a cláusula supracitada diz respeito à hipótese de administração indireta,
pela Concessionária, da exploração de mídia, o que, nos termos do item contratual imediatamente
anterior (Cláusula 12.3, “3”), pode se dar “inclusive através de contratos ﬁrmados pela CONCESSIONÁRIA
com TERCEIROS NÃO RELACIONADOS, prestadores e exploradores de serviços e a vidades econômicas”.
Nesse sen do, para ﬁns de clariﬁcação, sugere-se a seguinte redação para a Cláusula 12.3, item 4, da
minuta de Contrato: “4. O contrato com TERCEIROS NÃO RELACIONADOS, prestadores e exploradores de
serviços e a vidades econômicas deverá prever os locais e normas para desenvolvimento das campanhas
no COMPLEXO, sem que ﬁra as normas de tombamento.”
RESPOSTA: contribuição acolhida.
12.3.4 O contrato com TERCEIROS NÃO RELACIONADOS, prestadores e
exploradores de serviços e a vidades econômicas deverá prever os locais e
normas para desenvolvimento das campanhas no COMPLEXO, sem que ﬁra às
normas de tombamento.

23) Cláusula 12 - Anexo III – Contrato
Solicita-se esclarecer se haverá regra de compar lhamento das receitas alterna vas auferidas pela
Concessionária com o Poder Concedente ou se as potenciais licitantes poderão considerar que tais
receitas serão exclusivamente percebidas pela futura Concessionária, como parte de sua remuneração?
Sobre esse ponto, entende-se que a modelagem contratual não deve prever o compar lhamento de
receitas alterna vas da Concessionária com o Poder Concedente, dada a essencialidade de tais receitas à
viabilidade econômico-ﬁnanceira do projeto e, portanto, à sua atra vidade ao setor privado. Dessa
maneira, entende-se que o pagamento de outorga contratual deve ser modelado como valor absoluto, e
não como percentual da receita bruta da Concessionária, ou, alterna vamente, que as receitas
acessórias, alterna vas ou complementares auferidas pela Concessionária não deverão integrar o
conceito de receita bruta, para os ﬁns de incidência de outorga variável.
RESPOSTA: Caberá à CONCESSIONÁRIA o pagamento de outorga ao PODER CONCEDENTE,
correspondente a um percentual da receita bruta da concessionária. Nesse sen do, não há que se falar
em receita acessória, pois a outorga incide sobre TODA a receita bruta da Concessionária.
24) Cláusula 17.1(C) - Anexo III – Contrato
A Cláusula 17.1, “C” da minuta de contrato aloca à Concessionária o seguinte risco: “efe vação da
demanda considerada nas projeções do número de acostagem, salvo o caso de variação decorrente de
interferência direta do PODER CONCEDENTE que resulte em diminuição ou aumento superior a 10%”.
Entende-se essencial, para ﬁns de conhecimento das condições do certame e de preciﬁcação de
propostas econômicas, que seja esclarecido o procedimento para reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro no
caso de não efe vação da demanda em relação ao número de acostagens. Isso porque, como se sabe, os
atuais contratos de concessão do STPC são previstos para serem ﬁnalizados em 2023 e uma nova licitação
pode ensejar mudanças signiﬁca vas na rede de transportes do Distrito Federal.
Urge esclarecer, portanto, como deverá ser feita a es ma va do número de acostagens durante o Prazo
de Concessão do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto.
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RESPOSTA: Será incluída na clausula uma tabela com o número de acostagem considerado para o início
da concessão, que balizará a alocação dos riscos.
25) Cláusula 20 (11) - Anexo III –Contrato
A Cláusula 20, item 11, da minuta de Contrato estabelece o seguinte: “Sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas nos itens anteriores, a reiteração, no tempo, do inadimplemento contratual pela
CONCESSIONÁRIA conferirá ao PODER CONCEDENTE a prerroga va de cominar multa moratória de 0,1%
(zero vírgula um por cento) sobre a multa aplicada, por dia, até a efe va regularização da situação,
limitado a 10% (dez por cento)”.
Solicita-se esclarecer sobre qual montante incidirão os percentuais indicados no disposi vo acima.
RESPOSTA: : A cláusula será corrigida, de forma que estabelecerá que a multa moratória se aplicará ao
montante estabelecido para a própria multa, até o limite de 10% do valor da multa imputada.
26) Cláusula 20, “12”, “22” - Anexo III – Contrato
A Cláusula 20 da minuta de Contrato, em seu item 12, veicula tabela indicando pos infracionais,
categorias e incidências de penalidades. O item 22 da tabela prevê a seguinte ocorrência: “Deixar de
efetuar o pagamento de parcela de Adicional”. Solicita-se o seguinte esclarecimento: a que se refere a
“parcela de Adicional” referida?
Resposta: Toda a menção ao adicional de desempenho será re rada da minuta de contrato e subs tuído
pelo termo ADICIONAL DE OUTORGA, visto ser um erro material. A referência à parcela de adicional é
rela va à parcela de adicional de outorga, que será incluído no texto.
27) Cláusula 22, “1” - Anexo III – Contrato
De acordo com a Cláusula 22, item 1, da minuta de Contrato: “1. Para o ﬁel cumprimento das obrigações
assumidas, a CONCESSIONÁRIA deverá prestar GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL correspondente a
10%, até o 6º ano do prazo da CONCESSÃO ou da emissão do TERMO DE ACEITE das Obras, e
correspondente a 5% no resto do período da CONCESSÃO, em uma das modalidades deﬁnidas nos itens
abaixo, a seu critério.”
Solicita-se esclarecer sobre qual montante incidirão os percentuais indicados na cláusula em referência.
Resposta: Contribuição acolhida. Redação alterada.
22.1 Para o ﬁel cumprimento das obrigações assumidas, a CONCESSIONÁRIA
deverá prestar GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL correspondente a 10%
do VALOR DO CONTRATO, até o 6º ano do prazo da CONCESSÃO ou da emissão
do TERMO DE ACEITE das Obras, e correspondente a 5% no resto do período da
CONCESSÃO, em uma das modalidades deﬁnidas nos itens abaixo, a seu
critério.

28) Anexo 1 – Programa de Inves mento, Operação e Serviços do Complexo da Rodoviária Plano Piloto,
página 4 – Anexo III
O Anexo 1 da minuta de Contrato veicula a seguinte previsão em relação à Galeria dos Estados: “espaço
de aproximadamente 2.809 m2, compreendido entre o acesso Oeste da Galeria, próximo à estação
Galeria do Metrô, e o acesso Leste, no Setor Bancário Sul , constante de 1.330 m² de Área Bruta Locável ABL com lojas de ocupação comercial, 4 escadas rolantes de acesso ao nível superior e 2 elevadores,
1.479 m2 de área de circulação de pessoas, inclusive instalações hidráulicas e sanitárias, instalações
elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e de u lidades, e instalações de prevenção e combate a
incêndio;”.
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Solicitamos esclarecer qual é o limite de atuação da Concessionária em relação à Galeria dos Estados,
iden ﬁcando se este se dará junto ao portão de acesso até a área da estação de mesmo nome do MetrôDF.
Resposta: Contribuição acolhida. Serão especiﬁcados os limites.
29) Cad 1 – Estudo de Mobilidade, Cad 2 – Estudos de Engenharia, Cad 2.1 – Estudos de Engenharia
Proposta de Reforma e Modernização
A par r da análise do Estudo de Mobilidade e do Estudo de Engenharia, bem como dos croquis
disponibilizados, seguem algumas considerações e ques onamentos sobre a Reforma e Modernização do
Complexo da Rodoviária do Plano Piloto:
1. Baias anguladas são caracterís cas de parada de veículos rodoviários, de longa distância e com
menor frequência, onde as manobras de saída em ré não são consideradas de risco. No Caderno 2
pag. 54 esta questão é inclusive abordada no diagnós co de Arquitetura do Nível Inferior.
Considerando que o uso atual é de transporte urbano, com alta frequência, e não há espaço para
manobras de saída sem que haja obstrução da circulação dos demais veículos, como será garan da
a segurança da manobra nas plataformas A, B, C, D e E, uma vez que a conﬁguração de baias a 45º
foi man da e, portanto, estes conﬂitos devem permanecer na operação futura do terminal?
2. As baias de parada anguladas possuem comprimento para veículos Padron. No caso de veículos
ar culados, o comprimento da mesma não a nge todas as suas paradas, acarretando em
diﬁculdades operacionais e insegurança para o embarque e desembarque de usuários em linhas
que u lizam veículos maiores.
3. No Cenário 1, na plataforma D, apesar da conﬁguração proporcionar o estacionamento dos
veículos em paralelo ao meio ﬁo, optou-se por manter o embarque e desembarque através de
vagas anguladas, tal como ocorre atualmente. Salienta-se que nesta posição da Plataforma D,
manter vagas à 45º do meio ﬁo, acarreta em grande desconforto e insegurança aos usuários, uma
vez que os mesmos precisam acessar o veículo pela via (e não pelo passeio), além do risco
associado às manobras e à grande proximidade dos veículos. Esta situação se torna ainda mais
crí ca no caso de usuários com mobilidade reduzida.
4. A “Praça do Povo” foi desenvolvida para que haja liberação das áreas para circulação de pedestres
com prioridade sobre veículos. Entretanto, dos cerca de 24 mil m2 da marquise prevista no Cenário
2, aproximadamente 1/3 será u lizado para rede de galerias com espaços priva vos ao comércio.
Neste sen do, alertamos para o risco que as áreas remanescentes deste novo espaço sejam
tomadas por ambulantes e que sejam obstruídas todas as áreas “livres” para pedestres, uma vez
que há indicação de “acolher” o atual comércio informal. Esta premissa arquitetônica deve exigir
ainda, um esforço adicional da Concessionária em termos de gestão e ﬁscalização, de forma a
manter os espaços de circulação livres e promover o ordenamento das a vidades comerciais ali
realizadas.
5. Na plataforma G criada para uso exclusivo do BRT, será realizada clima zação. Não ﬁcam evidentes,
a par r da análise dos projetos disponibilizados, os seguintes pontos, os quais necessitam de
esclarecimento:
1. Se haverá portas automá cas no acesso onde há circulação livre dos pedestres;
2. Onde serão instaladas as máquinas de bilhetes ou ATM´s;
3. Onde serão instaladas as catracas de bloqueio;
6. O acesso à plataforma do BRT no Cenário 1 é realizado por faixa de pedestres no nível da pista. Foi
prevista área de acomodação dos usuários, principalmente considerando os volumes nas horas
mais carregadas da manhã e ﬁm da tarde? Já no Cenário 2, com túnel de acesso, foi man da faixa
externa para circulação de pedestres em geral. Salientamos o conﬂito entre ônibus e pedestres
com a manutenção desta faixa de circulação, com risco eminente aos usuários.
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7. A altura da plataforma G será em nível com o acesso ao veículo? Neste caso, não ﬁcou evidente nos
projetos disponibilizados como será corrigida a diferença desta plataforma com o nível das demais
áreas internas do complexo. Ressalta-se a necessidade de deﬁnição de espaços para rampa para
elevação da plataforma de embarque, uma vez que se trata justamente da área dedicada ao BRT.
8. A plataforma F foi indicada para parada dos Futuros BRTs, conforme projetos de expansão
previstos. Se concre zada esta premissa, é prevista a construção de uma estrutura semelhante à
Plataforma G, de forma a absorver os equipamentos e o controle necessário para o pré-embarque
do serviço de BRT?
9. Para a construção da Marquise na “Praça do Povo”, foram suprimidas áreas de estacionamento. Foi
realizado estudo do impacto desta supressão, uma vez que se observa uma grande demanda por
estacionamento de veículos par culares na região devido à sua “vocação” comercial, a qual deverá
ser ainda mais reforçada com a ampliação dos espaços comerciais do próprio Complexo da
Rodoviária?
10. Não ﬁcou evidente nos projetos disponibilizados onde será realizada a carga e descarga de todo o
comércio local, tanto da “Praça do Povo”, quanto da Praça de Transportes (que possui comércio) e
ainda do Mezanino comercial.
11. Sugerimos detalhar onde e como se dará a manutenção dos estoques de mercadorias e de apoio
(cozinhas nas lanchonetes, etc.) nos espaços de comércio envidraçados sob a marquise, uma vez
que estão sendo propostos para garan r a transparência desta área.
12. Quais serão os elementos de circulação ver cal entre a “Praça do Povo” e a “Praça dos
Transportes”? São previstas apenas escada e elevador? Haverá também escada rolante?
RESPOSTA: 1- As baias dentadas, apesar de menos indicadas para operação urbana, foi man da no caso
da Rodoviária do PP visando respeitar a sua concepção arquitetônica. A Rodoviária do PP opera com
baias dentadas com linhas urbanas desde 1981. Hoje, essa conﬁguração é man da por ser a única
alterna va para atender ao número de linhas em operação. Em úl ma análise, as baias só poderão ser
alteradas com anuência da SEDUH / IPHAN.
2-As linhas que operam com ar culados poderão ser remanejadas para plataformas con nuas, mais
adequadas, a ser analisado no plano operacional deﬁni vo, que será elaborado pela Concessionária junto
com o Projeto Execu vo.
3- o item 6.2.3.
Espaços des nados à circulação de passageiros, do Caderno 1 assinala: “A Plataforma
D foi redimensionada para 8 baias con nuas no lugar de 16 baias dentadas a 30º graus, como funciona
atualmente”.
4- A concessionária deverá empreender um “esforço” para controlar a ocupação nas plataformas inferior
e superior, além de gerir as a vidades comerciais. É assim que ocorre hoje na cobertura da plataforma
superior. A a vidade de comércio e serviços na marquise da plataforma superior tem sim obje vo social e
arquitetônico, no sen do de promover a animação do percurso dos pedestres e aumentar a oferta de
espaços comerciais.
5.1-São previstas portas de plataforma, acionadas automa camente, sincronizadas com a operação dos
BRT’s.
5.2- Trata-se de detalhe a ser indicado na fase de projeto execu vo, sendo previstos: No Cenário 1 ao
nível das plataformas e no Cenário 2 ao nível da passagem inferior.
5.3- Trata-se de detalhe a ser indicado na fase de projeto execu vo, sendo previstos: No Cenário 1 ao
nível das plataformas e no Cenário 2 ao nível da passagem inferior.
6- A solução de travessia em nível prevista no Cenário 1 já será através de passagem inferior. Ainda que
provisoriamente prevista em nível, não terá um volume maior que a faixa de pedestres do “Touring”, cujo
volume é de aproximadamente 3.000 pedestres por hora.
7- A plataforma terá piso baixo, em torno de 35 cm.
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8- Prevê-se que a plataforma G deverá atender à demanda de linhas troncais de ar culados. Caso, no
decorrer do período de concessão, seja necessário ampliar, será u lizada a plataforma D com as mesmas
facilidades.
9- O comércio na plataforma superior deverá atender aos usuários de transporte cole vo, sendo o seu
público alvo de atendimento. Ainda assim, a demanda por estacionamento privado será garan da.
10- Como em qualquer área de pedestres requaliﬁcada em centros urbanos, o movimento de carga e
descarga será permi do, com circulação restrita e em horários pré-determinados.
11- Tratam-se de instalações a serem detalhadas na fase de projeto execu vo.
12- Haverá circulação ver cal de elevadores e escadas ﬁxas entre os três níveis, inclusive na passagem
inferior de acesso à plataforma G, conforme indicado na págs. 34 e 39 do Caderno 2.1, por exemplo.
30)Cad 1 – Estudo de Mobilidade, Cad 2 – Estudos de Engenharia, Cad 2.1 – Estudos de Engenharia
Proposta de Reforma e Modernização, Cad 4 – Plano Funcional e Operacional
A par r da análise do Estudo de Mobilidade, do Estudo de Engenharia e do Plano Funcional e
Operacional, bem como dos croquis disponibilizados, seguem algumas considerações e ques onamentos
sobre as questões de Transportes e Mobilidade do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto:
1. O terminal da Rodoviária do Plano Piloto é do po aberto. Diante desta caracterís ca, o embarque
de passageiros é realizado pela porta frontal do veículo, com pagamento embarcado. Esta operação
costuma demandar tempos elevados, dada a necessidade de pagamento interno ao veículo e
acomodação dos usuários. No Cad 4 – Plano Funcional e Operacional, pág. 52, é mencionado o
tempo de ancoragem de 8 minutos para operações de embarque e desembarque, considerando
circulação de chegada + manobra de estacionamento + desembarque de passageiros + embarque
de passageiros + manobra de ré + saída do terminal. Ques onamos se este tempo de ancoragem
tem como base medições in loco da situação atual, e se são esperados ganhos de tempo no novo
cenário operacional do Terminal, dada a manutenção das baias em 45º na área interna.
2. Os veículos serão monitorados por câmeras que farão o controle de tempo cronometrado de uso
no terminal. A chegada destes deve ser com “antecedência adequada” e onde são realizados
desembarques e embarques foi considerado 8 minutos de permanência total do veículo. No
entanto, veriﬁcou-se que não foi prevista qualquer área de regulagem da operação na área do
terminal, bem como, esta regulagem não pode ser realizada no sistema viário externo ao terminal.
Além disso, deve-se considerar que, devidos às condições gerais de tráfego, há grande
irregularidade nos tempos de viagem e, portanto, diﬁculdade em se cumprir os horários
estabelecidos com grande conﬁabilidade. Assim, destaca-se a importância de se prever no projeto
área adequada para regulagem de curta duração dos veículos (stand by), de forma a permi r
atender adequadamente aos tempos previstos dentro do terminal e garan r assim o cumprimento
das premissas de tempo mínimo de permanência admi das no estudo. Para ilustrar a importância
destas áreas de regulagem de curta duração, a ﬁgura abaixo mostra a localização atual destas áreas
no Complexo da Rodoviária. Estas são fundamentais, especialmente se considerada a alta
frequência de viagens no pico, em média de 1.240 veículos entre as 6h e 8h, segundo dados atuais.
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3. A gestão das plataformas de desembarque e embarque é de responsabilidade das empresas de ônibus,
mas não houve indicação de postos de controle nas plataformas. Sugerimos que sejam previstos locais
adequados ao longo das plataformas para desenvolvimento desta atividade que é essencial para as
empresas operadoras e sua respectiva fiscalização.
4. A ﬁscalização de cumprimento dos tempos de uso destas plataformas e organização de passageiros
será realizada pela empresa de Gestão da Rodoviária, com aplicação de multa pelo
descumprimento. Neste sen do, de que forma será feito o monitoramento e alertas do uso
indevido? Sugerimos ainda o estabelecimento de um plano de atuação da Concessionária para
minimização dos atrasos e melhorias con nuas nos indicadores de tempos de ancoragem, visando
a o mização da operação do terminal, dadas as restrições de espaço sico existentes.
5. Sugerimos esclarecer no Plano Funcional e Operacional como será feita a liberação para uso das
baias, em cenário inicial sem o controle do CCO pelo ﬁscal e posteriormente quando se sua
implantação. Se o veículo es ver no terminal e a vaga ocupada, como será feito o procedimento de
espera, dado não haver área de regulagem interna, conforme mencionado no item 2.
6. As paradas dos veículos não serão ﬁxas por linha, mas de acordo com organização local. Neste caso
sugerimos o detalhamento do esquema de comunicação e informação do usuário do local em que
deve fazer o embarque de acordo, com o esquema de linhas em operação e o esquema de
acomodação deﬁnido pela Gestão do Terminal.
7. Na plataforma G, criada para uso exclusivo do BRT, destaca-se o desaﬁo de garan r o embarque em
2 minutos, conforme previsto no Plano Funcional e Operacional, uma vez que não há canaleta
exclusiva para o sistema, bem como permanecem os conﬂitos em relação a circulação geral.
8. Atualmente a Rodoviária possui 64 baias para transporte geral, a exceção do BRT, e estão sendo
proposta 76 baias. Solicitamos esclarecer se o estudo de demanda realizado garante a operação
com qualidade considerando a demanda atual e a projetada.
9. Sugerimos que seja apresentado o estudo de demanda para deﬁnição de linhas circulares em Mini
Ônibus na plataforma superior onde será construída a “Praça do Povo”.
10. Não foram iden ﬁcados nos projetos, pontos de parada para Taxis, Vans e transporte por
aplica vo. Considerando que estes são meios essenciais de acesso ao Terminal Rodoviário e
integração com os serviços de transporte público, sugerimos que sejam previstos locais adequados
para embarque e desembarque destes serviços.
11. Sugerimos prever espaço para pontos de paradas dos ônibus de transporte dos órgãos públicos
(fretados) que u lizam o sistema viário externo do Complexo para seus pontos de embarque e
desembarque.
RESPOSTA: 1-O tempo de embarque mencionado refere-se à operação de embarque e desembarque,
ainda assim entende-se que será o mizado para 12 ônibus/h, mesmo com baias dentadas, cuja adoção
tem o intuito de manter a mesma capacidade de acostamento atual. Com baias con nuas a rodoviária
não será capaz de atender ao mesmo número de linhas de distribuição no Plano Piloto.
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2- O diagrama de condições apresentado no item 1.1 (pág 10) aponta exatamente essas
“desconformidades” como o principal problema operacional da rodoviária. Trata-se de um desperdício
reservar espaço de estocagem em um local nobre como a rodoviária. Manter a situação atual é um
“desserviço”. As empresas operadoras deverão se organizar para manter frota de regulação fora das áreas
de circulação do terminal.
3- Serão previstos postos de controle local de operação.
4- O Plano Operacional será detalhado na fase de projeto execu vo. O papel do CCO está descrito no
Anexo B, integrante do Anexo 1 da minuta de Contrato.
5- O Plano Operacional será detalhado na fase de projeto execu vo. O papel do CCO está descrito no
Anexo B, integrante do Anexo 1 da minuta de Contrato.
6- O Plano Operacional será detalhado na fase de projeto execu vo. Os totens de informações de viagens
já estão operando no terminal e serão aprimorados.
7- Haverá exclusividade para o sistema BRT na circulação na faixa de tráfego interna da plataforma G,
inclusive na aproximação de interseções semaforizadas. Ainda assim ainda deverão remanescer mais
duas faixas de circulação para as demais linhas. O desempenho do BRT está atrelado às altas frequências
operacionais, não se trata de um desaﬁo e sim de um compromisso contratual.
8- Foram realizadas macrossimulações e microssimulações de movimento de veículos e pedestres
conforme descrito no Caderno 01, sendo explicitados os ganhos operacionais. Não se trata somente de
um estudo de demanda, foi simulada toda a rede de transporte cole vo do DF, sendo apontados os
ganhos operacionais nos cenários propostos com relação ao cenário base (atual). As melhorias são
decorrentes da racionalização e redistribuição de linhas no terminal, assim como da eliminação das
desconformidades apontadas no item 2 desse formulário de contribuições.
9- As linhas circulares já operam hoje na plataforma superior. O estudo recomenda a operação com
veículos de menor porte mais adequados à escala da praça com maior frequência operacional.
10- Não mais existem “Vans” operando no STPP/DF, essas linhas foram abolidas há 10 anos. Os táxis
operam na plataforma inferior em baia especíﬁca, man da (por enquanto) no projeto. Na plataforma
superior serão sinalizados espaços viários com essa ﬁnalidade, ao longo dos meios ﬁos de
embarque. Esses serviços evoluíram, hoje os veículos de APP’s vão até o cliente e não os clientes vão aos
pontos de “lotação”.
11- Isso hoje ocorre em conﬂito com o movimento de linhas regulares, na extremidade sul da plataforma
inferior, em área de circulação de linhas regulares, com embarque no meio da via. As linhas serão
remanejadas para baia especíﬁca, fora da área operacional do terminal, conforme desenhos de
canalização de tráfego apresentados, no Caderno 2.1, base para a proposta descrita no Anexo A,
integrante do Anexo 1 da minuta de contrato.

31)Cad 2 – Estudos de Engenharia, Cad 2.1 – Estudos de Engenharia Proposta de Reforma e
Modernização
A par r da análise do Estudo de Engenharia, bem como dos croquis disponibilizados, seguem algumas
considerações e ques onamentos sobre as questões rela vas ao Patrimônio Histórico do Complexo da
Rodoviária do Plano Piloto:
1. De acordo com o ar go 8º, inciso I, do Decreto nº 10.829/1987, deve ser man da a “Integridade
estrutural, arquitetônica e as praças atuais” da plataforma da Rodoviária. Neste sen do, destaca-se
a preocupação quanto ao alinhamento das intervenções previstas para a Praça do Povo
(especialmente relacionada à implantação da marquise) e o preconizado na lei de tombamento
distrital e base para Unesco na caracterização de Brasília como Patrimônio Urbanís co Mundial;
2. Dentro do Plano Urbanís co de Lucio Costa, no Memorial Descri vo, item 10, cita-se “visadas
livres” para a plataforma da rodoviária. Destacamos, assim, que a marquise proposta e nova
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estação do BRT (Plataforma G), acabam por se conﬁgurar em elementos que obstruem as visadas.
Ao mesmo tempo, com a ocupação das novas unidades comerciais previstas para a serem
implantadas sob a marquise, deverá haver obstrução visual dos panos de vidro previstos,
minimizando assim o efeito de transparência esperado, assim como a cobertura proposta interfere
no horizonte da plataforma;
3. Em Brasília Revisitada, publicada em 1985/87 e Anexo I do Decreto nº 10.829/1987 - GDF e da
Portaria nº 314/1992 – Iphan, Lucio Costa avalia o projeto inicial do concurso e faz indicações para
con nuidade do mesmo. Um dos itens é a permanência de “livre passagem a pedestres e
manutenção das praças”. Neste sen do, destacamos a preocupação quanto às intervenções
propostas para o Complexo da Rodoviária do Plano Piloto, especialmente quanto a descaracteriza
as praças e a não garan a do livre acesso a pedestres com a ocupação de espaços de circulação
livre com unidades para exploração comercial;
4. A marquise proposta considerou a intenção inicial de construção de um Edi cio Ponte de ligação
direta entre CONIC e Conjunto Nacional. Entretanto, esta marquise acaba por não fazer esta ligação
efe vamente, além de adicionar um elemento visual intrusivo ao complexo, conforme comentado
no item 2 acima.
RESPOSTA: 1- Os estudos urbanís cos estão sendo subme dos à análise da SEDUH e IPHAN, dentro do
processo de preparação do Programa de Concessão.
2- Como já informado na questão anterior, os estudos urbanís cos estão sendo subme dos à SEDUH e
IPHAN. Entende-se que nos estudos estão preservados ambos os panoramas da esplanada e torre de TV,
conforme fartamente ilustrado no Caderno 2.1.
3- Os estudos urbanís cos estão sendo subme dos à SEDUH e IPHAN.
4- Os estudos urbanís cos estão sendo subme dos à SEDUH e IPHAN.
32) Cad 2 – Estudos de Engenharia, Cad 2.1 – Estudos de Engenharia Proposta de Reforma e
Modernização
A par r da análise do Estudo de Engenharia, bem como dos croquis disponibilizados, seguem algumas
considerações Paisagismo do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto:
1. Não foi possível iden ﬁcar a localização exata das árvores de grande porte previstas. Sugere-se
esclarecer se esta informação será fornecida ou se esta localização será feita por sondagem no
local.
2. Solicitamos conﬁrmar para as praças Zumbi dos Palmares e Lúcio Costa, que serão completamente
reformuladas, se será considerada a manutenção de seu paisagismo e equipamentos atuais.
RESPOSTA: 1- Não são previstas “árvores de grande porte”. Os projetos de paisagismo estão
suﬁcientemente apresentados e adequados a essa fase de projeto. Na fase de projeto execu vo serão
realizados os estudos geotécnicos requeridos, mais do que simplesmente sondagens
2- As praças são man das e revitalizadas no Cenário 1, sendo requaliﬁcadas e integradas ao conjunto
arquitetônico no Cenário 2. A signiﬁcância social das praças só será enaltecida com o projeto. Hoje esses
espaços são subu lizados devido à aridez.
33) Cad 2 – Estudos de Engenharia, Cad 2.1 – Estudos de Engenharia Proposta de Reforma e
Modernização
A par r da análise do Estudo de Engenharia, bem como dos croquis disponibilizados, seguem algumas
considerações e ques onamentos sobre as questões rela vas ao Fluxo de Pedestres e Faixas de
Segurança do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto:
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1. Na Subárea H, há uma faixa de pedestres em conﬂito com a área de manobra dos ônibus das baias.
Sugerimos que esta faixa seja direcionada ao semáforo da Plataforma E;
2. Há necessidade de se controlar o ﬂuxo de ciclistas às ciclofaixas que acessam o Complexo pela
porção sul;
3. Solicita-se esclarecer como se dará o ﬂuxo de pedestres do Edi cio Conic ao Museu Nacional, uma
vez que se entende pelas informações disponibilizadas que este ﬂuxo obrigatoriamente necessitará
adentrar o Complexo da Rodoviária do Plano Piloto;
4. Para acesso à Plataforma G, a qual abriga o BRT, foram criadas passagens subterrâneas para
pedestres. No entanto, destaca-se a recusa histórica do uso destas passagens em função de
problemas rela vos a segurança pública. Destaca-se, assim, a necessidade de a gestão do
Complexo prover equipamentos e pessoal suﬁcientes para garan r a segurança nestes pontos e seu
efe vo uso.
A ﬁgura a seguir ilustra os conﬂitos e os ques onamentos mencionados acima.

RESPOSTA: 1- Caso, no desenvolvimento do Projeto Execu vo seja constatado esse po de conﬂito, tal
faixa deverá ser realocada. A faixa foi proposta porque hoje ocorrem desembarques eventuais de
passageiros na via N1 e ERN, que poderão ser desincen vados no futuro.
2- Esses ﬂuxos serão controlados pelos mesmos disposi vos semafóricos que deverão regular o ﬂuxo de
ônibus e pedestres.
3- Será atendido no projeto de requaliﬁcação do Ed. Touring, já aprovado pelo CONPLAN / SEDUH e
IPHAN.
4- Essas passarelas serão operadas pela Concessionária, eventualmente em áreas pagas do sistema BRT.
Assim como nos sistemas metroviários, os acessos em passagens subterrâneas podem ser seguros desde
que operados pela empresa concessionária de transporte público.
34) Cad 1 – Estudo de Mobilidade, Cad 2 – Estudos de Engenharia, Cad 2.1 – Estudos de Engenharia
Proposta de Reforma e Modernização, Cad 4 – Plano Funcional e Operacional
Os documentos analisados permi ram concluir que foi dada prioridade para o ﬂuxo/trânsito interno na
Rodoviária, e não necessariamente da operacionalização da operação de transporte. Com base nisso,
tem-se as seguintes considerações quanto à Operação de Transportes no Complexo da Rodoviária:
1. Consideramos o período de 2 minutos es mado para embarque tempo insuﬁciente para:
ﬁnalização da viagem anterior, abertura da nova viagem e cobrança com acomodação dos
passageiros. Desta forma, solicitamos esclarecer como este tempo foi es mado;
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2. Sugerimos que seja apresentado o plano de melhoria quanto à comunicação aos passageiros,
especialmente acerca da possibilidade de integração, locais e horários de saídas/chegadas de
viagens;
3. Solicitamos que seja considerado plano de melhoria quanto à comunicação aos motoristas, com
sinalização que previna colisões ônibus-ônibus, ônibus-carro, ônibus-pedestre. Da mesma maneira,
solicitamos esclarecer como será a intervenção em caso de manobra necessária, se houver baias
ocupadas, por exemplo;
4. Destacamos que o dimensionamento das intervenções e o estabelecimento do esquema
operacional foi realizado a par r dos ﬂuxos durante o “pico manhã”; porém, o horário crí co dos
ﬂuxos ocorre justamente no “pico tarde”, quando há concentração para embarques no Complexo
da Rodoviária.
RESPOSTA: 1-A frequência mencionada corresponde ao desempenho das linhas de BRT, que deverão
operar com intervalos superiores a esse, a ngindo até 90 ônibus/h.
2- Hoje já está em operação o sistema de informações aos passageiros. As propostas referenciais de
melhorias estão apontadas no documento Caderno 4 – Item 4.
3- Será acatada a sugestão.
4- O pico da manhã é o mais carregado para as linhas de ônibus urbanos.
NÚMERO: 24
NOME: Dênio Augusto de Oliveira Moura
CONTRIBUIÇÃO: 43 contribuições
1) Que medidas concretas o GDF pretende adotar em relação às questões apontadas no Relatorio Tecnico
nº
0393/2020
APAEL/SPD
(h ps://www.mpd .mp.br/portal/pdf/no cias/maio_2020/relatorio_pericial_ﬁnal.pdf), encaminhado a
essa Secretaria por meio do O cio nº 492/2020 – 1ª Prourb, de 20 de maio de 2020, tais como:
a) problemas estruturais da ediﬁcação;
b) instalações elétricas improvisadas;
c) inﬁltrações;
d) elevadores e escadas rolantes daniﬁcados ou desa vados;
e) mau estado do pavimento das vias que servem o terminal, inclusive ciclovias e calçadas;
f) ausência de interligação entre as ciclovias que servem o terminal;
g) ausência de bicicletário com controle de acesso e de paraciclos;
h) conﬂito de ﬂuxos entre ônibus, automóveis, ciclistas e pedestres: falta de sinalização, hierarquização e
integração das vias dedicadas a esses modais;
i) ausência de rotas acessíveis;
j) faixas de pedestre apagadas;
k) ausência de rebaixo em calcadas; descon nuidade do trajeto em um dos lados da travessia;
deﬁciências na sinalização tá l de piso;
l) ausência de disciplinamento das ﬁlas de passageiros;
m) estado de conservação e de manutenção dos banheiros e fraldários; precariedade da limpeza em
geral;
n) vagas de estacionamento com demarcação precária ou sem demarcação,
especialmente para indicação das vagas reservadas, além do estacionamento
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irregular de veículos;
o) asfalto e grelhas em situação precária ou instaladas no sen do do ﬂuxo,
causando riscos para ciclistas e pedestres;
p) insuﬁciência do serviço de vigilância para segurança dos usuários e para proteção do patrimônio
público;
q) precariedade e insuﬁciência dos sistemas de informação ao usuário, especialmente para pessoas com
deﬁciência ou mobilidade reduzida (comunicação visual, sonora, por intermédio de totens etc), inclusive
sobre o i nerário e a frequência dos ônibus;
r) situação dos moradores em situação de rua que moram ou pernoitam na Rodoviária;
s) presença de vendedores ambulantes nas plataformas de embarque e nas áreas de circulação;
t) box de atendimento das empresas desconfortáveis e sem sinalização;
u) baias de acesso aos ônibus em situação precária e sem acessibilidade; áreas do VLP com pouca ou
nenhuma acessibilidade e sinalização insuﬁciente; painéis de vidro quebrados;
v) sobrecarga na infraestrutura geral com o retorno das linhas intermunicipais; oferta de transporte
clandes no;
x) ausência de assentos de espera para usuários;
y) deﬁciência do sistema de combate a incêndio;
z) insuﬁciência/inadequação de equipamentos: lixeiras, bebedouros etc.
RESPOSTAS: Dos itens relatados Relatório técnico, todos os que cabiam no escopo deste projeto foram
atendidos, a saber:
A) estacionamentos:
R: Previsão da recuperação, com restauração de pavimento e sinalização, listado no item C.7 do Anexo 1
da minuta de contrato.
B) Acessos e circulações externas
R: Previsão no item B.1- Obras de Modernização do Anexo 1 da minuta de contrato, com reurbanização
da N1 e S1, inclusive com o tratamento dos conﬂitos automóveis-ônibus, separação do tráfego de
pedestres, recuperação do sistema viário do terminal. Além disso, todas as obras de construção u
recuperação terão que estar adequadas à NBR 9050 para o atendimento dos padrões de acessibilidade.
C) Bicicletas
R: Previsão no item B.1- Obras de Modernização do Anexo 1 da minuta de contrato, da con nuidade da
rede cicloviária, com ligação às ciclovias da esplanada, controle semafórico na entrada do terminal, e no
item D.2.4 -Atendimento público e serviços de apoio aos usuários, está prevista a implantação ou
recuperação do bicicletário.
D) Transporte Público
R: Previsão no item B.1- Obras de Modernização das vias de “chegada” ao terminal, de recuperação do
sistema viário interno, adequação das baias de embarque e desembarque, construção de um novo
terminal de BRT adequado ao sistema, ﬁscalização dos acessos de ônibus às plataformas por OCR, com a
presença de agentes de plataforma. Item D.1.8- Sistema de Mul mídia e Sistema de Informações aos
passageiros projetados para informar aos passageiros ou usuários do Terminal Rodoviário de Brasilia, por
meio de painéis, uma série de eventos tais como: horário dos ônibus, rota das linhas, horários das
par das, avisos importantes de disponibilidades do sistema, temperatura local, horário e informações de
orientação, procedimentos, entre outros.
E) Circulações internas e acesso ao Transporte Público
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R: Previsão no item B.1- Obras de Modernização do Anexo 1 da minuta de contrato, com a adequação das
baias, projeto de sinalização ver cal e horizontal, adequação à NBR 9050, Item D.1.8- Sistema de
Mul mídia e Sistema de Informações aos passageiros, item D.2.4- Atendimento ao Público e serviço de
apoio ao usuário.
F) Escadas e elevadores
R: Previsão no item C.5.2- Escadas e elevadores, obrigação da concessionária de garan r o pleno
funcionamento e item D.2.3 Fiscalização de operação de transporte cole vo e segurança pública .
Conforme os estudos, a origem dos problemas operacionais destes elementos, é primeiro, a inﬁltração de
agua no maquinário, segundo, a falta de sistema secundário de energia e terceiro, vandalismo, e estes
três itens foram tratados nesta minuta de contrato. Além disso, toda obra, equipamento e sistemas
obrigatórios neste contrato, deverão receber manutenção, de forma que se mantenha no parâmetro
“funcional”.
G) Sanitários
R: Previsão no item C.3- Recuperação dos banheiros e instalações hidrosanitárias, com a recuperação de
todo o sistema dos banheiros, metais, louças, adequação para a NBR 9050, limpeza das redes de esgoto,
no item E.2- Serviço de Conservação predial, com equipes de limpeza e higienização, com atenção
dedicada às a vidades de limpeza dos banheiros.
H) Equipamentos: telefone, bebedouro, lixeiras
R: Previsão no item E.2 Serviço de Conservação predial, com obrigação de garan r a limpeza, higiene e
aparência do Complexo, item D.1.10 – Rede de transmissão de dados, com rede wiﬁ social e gratuita e
corpora va.
I) Comunicação e sinalização
R: Previsão no Item D.1.8- Sistema de Mul mídia e Sistema de Informações aos passageiros projetados
para informar aos passageiros ou usuários do Terminal Rodoviário de Brasilia, por meio de painéis, uma
série de eventos tais como: horário dos ônibus, rota das linhas, horários das par das, avisos importantes
de disponibilidades do sistema, temperatura local, horário e informações de orientação, procedimentos,
entre outros.
J) Conservação predial
R: Previsão no item C.1 -Recuperação das instalações elétricas e eletrônicas, com recuperação das
instalações elétricas e eletrônicas, com a subs tuição do gerador de emergência. Também está prevista a
subs tuição da bomba de recalque u lizada no sistema de esgotamento hidráulico e sanitário, C.2
Conclusão da operacionalização dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, C.3Recuperação dos
banheiros e instalações hidrosanitárias, C.4- Reforma nas areas internas do complexo e fachada das lojas,
C.5- Instalações mecânicas, C.6- Demolição e reconstrução da laje da plataforma superior.
K) Licenciamento e ﬁscalização
R: Previsão da minuta de contrato de priorização para a locação para os permissionários que já ocupam a
área. As questões de âmbito social não são tratadas no Contrato, e terão que ser discu dos com os
órgãos competentes. Quanto a ﬁscalização, o item D.2 –Serviços operacionais prevê apoio à ﬁscalização
de operação de transporte cole vo e segurança pública, que não subs tuem, nem afastam o exercício do
poder de ﬁscalização do Poder Concedente no âmbito da Concessão. As autuações passíveis de multa
não serão aplicadas pela Concessionária.
L) Segurança e incêndio
R: Previsão no Anexo 1 da minuta de Contrato, Item A-2- reservatório, com a recuperação integral do
reservatório responsável pelo sistema de combate a incêndio, C.2- Conclusão da operacionalização dos
sistemas de prevenção e combate a incêndio, C.3- recuperação dos banheiros e instalações
hidrosanitárioas, inclusive da rede de combate à incêndios, item D.2.3, disponibilização de espaço e
integração no CCO com o Corpo de Bombeiros.
M) Patrimônio cultural
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=61026218&infra_sist…

38/69

29/12/2020

SEI/GDF - 53117669 - Relatório

R: A recuperação estrutura dos viadutos é considerada a mais importante contribuição da Concessão à
proteção do patrimônio do DF. Na minuta de contrato e seus anexos, estão previstos pormenores das
obrigações da concessionária e das autorizações devidas quanto aos aspectos da reforma e adequação. A
nova estação do BRT e a obra da marquise da fase 2, serão objeto de discussão com a SEDUH e outras
en dades de preservação do patrimônio.
2) As eventuais medidas voltadas para solução de cada uma dessas questões serão adotadas pelo GDF ou
pela concessionária? Em que prazos?
RESPOSTA: Pela Concessionária, pois se tratam de obrigações contratuais da mesma. O prazo para
implantação das obras da Fase 1 é de 48 meses, porém cada entrega poderá ser deﬁnida no
planejamento da concessionária. Os serviços, por sua vez, devem ser iniciados, salvo exceções, logo após
o período de transição e efe va assunção.
3) Como se dará a integração da Rodoviária de Brasília com os Terminais da Asa Sul e da Asa Norte?
Eventuais medidas nesse sen do contribuirão para reduzir o ﬂuxo de ônibus na Rodoviária?
RESPOSTA: O sistema de transporte do Distrito Federal concebido na úl ma versão do PDTU – Plano
Diretor de Mobilidade e Transporte Urbano do Distrito Federal e Entorno (2011) prevê três pontos
nevrálgicos para integração intermodal : a Rodoviária do Plano Piloto, o Terminal Asa Sul e o Terminal Asa
Norte. Eles fazem parte de um mesmo sistema. A demanda originária em pra camente todas as cidades
do DF será atendida por dois pos de linhas. Uma delas que adentra ao Plano Piloto e vai de forma
expressa até a Rodoviária (para usuários cujo des no ﬁnal seja a área central) e outra que chega até o TAS
ou ao TAN e faz sua distribuição no Plano Piloto. Esse modelo visa minimizar a quilometragem percorrida
pelo usuário em seus deslocamentos diários. Por consequência, irá diminuir o total de quilômetros
percorridos no sistema. Essa o mização operacional tem, entre suas consequências, a busca da redução
do número total de ônibus que circulam na Rodoviária. Todo usuário que hoje passa pela Rodoviária,
apenas como ponto de integração, se possível, fará tal integração no TAS ou TAN, desafogando o ﬂuxo na
área central.
4) Os ônibus intermunicipais con nuarão fazendo o embarque/desembarque de passageiros na
Rodoviária de Brasília? Que medidas serão adotadas para compa bilizar esse ﬂuxo de veículos e de
passageiros com a capacidade operacional da Rodoviária?
RESPOSTA: O embarque e desembarque dos ônibus intermunicipais poderão ser realizados na Rodoviária
do Plano Piloto, porém existe a previsão de cobrança da acostagem do ônibus. No projeto está prevista a
realocação do terminal do BRT, liberando plataforma B para o ônibus comum, além da proibição do
estacionamento dentro do terminal e a racionalização da operação dos ônibus, com apoio operacional de
ﬁscais de plataforma, que devem melhorar notavelmente a capacidade operacional.
5) Que medidas concretas serão adotadas para impedir que a Rodoviária de Brasília e suas alças leste e
oeste sejam u lizadas como estacionamento de ônibus, ressalvado o tempo estritamente necessário para
embarque e desembarque de passageiros? Tais medidas estão sendo levadas em consideração no
processo de licitação do transporte cole vo do DF, para que as empresas de ônibus sejam efe vamente
obrigadas a possuir garagens próprias e impedidas de manter os veículos na Rodoviária de Brasília
enquanto não es verem em circulação?
RESPOSTA: Na minuta do Contrato está prevista a eliminação da estocagem de ônibus dentro do terminal
rodoviário e a ﬁscalização do seu cumprimento pela concessionária. Quanto às obrigações do Sistema de
Transporte Cole vo Público- STPC, elas não fazem parte do escopo deste projeto.
6) Como se dará a integração da Rodoviária de Brasília com o sistema de VLT proposto para a W3?
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RESPOSTA: No projeto de Concessão do VLT da W3 não existe uma ligação, nas fases previstas, entre a
Rodoviária e o Sistema VLT.
7) O projeto de VLT sobre o Eixo Monumental prevê uma integração intermodal na Rodoviária. O projeto
de concessão da Rodoviária prevê a adaptação do terminal para o funcionamento do VLT?
RESPOSTA: Existe a previsão, de, no futuro, ser implantado um sistema de transporte de massa no Eixo
Monumental. Não está deﬁnida a tecnologia a ser u lizada. Poderá ser um VLT (bastante provável) ou um
sistema de maior capacidade -metrô ou trem de subúrbio. O cruzamento desse sistema na região da
Rodoviária poderá ser em super cie ou subterrâneo. A primeira hipótese geraria conﬂitos talvez,
operacionalmente, insuperáveis. A segunda hipótese geraria custos signiﬁca vos, mas talvez
inevitáveis.
Trata-se
de
uma
decisão
a
ser
tomada
pelas
autoridades
oportunamente. Independentemente da solução adotada, a Companhia do Metrô, em 1993, tomou o
cuidado de orientar a proje sta responsável pelo Projeto da linha do metrô (empresa TCBR, parte do
Consórcio Brasmetrô) que chega à Rodoviária de reservar, sob as plataformas de embarque atuais, um
espaço para a passagem de um sistema ferroviária. As fundações foram espaçadas, de modo a formar um
pór co onde passará o novo sistema. Ou seja, a estrutura atual do Metrô já prevê que haja a circulação
de um VLT ou metrô embaixo do sistema atual.
8) Que medidas concretas serão adotadas para reduzir a poluição atmosférica na Rodoviária de Brasília?
Há previsão de subs tuição dos ônibus movidos a Diesel que circulam pela Rodoviária por veículos a
eletricidade ou outros meios menos poluidores?
RESPOSTA: Entende-se que uma operação mais eﬁciente do terminal diminua os tempos de espera do
usuário para o embarque e como consequência ele ﬁcará menos exposto à poluição advinda dos motores
dos ônibus. A melhoria também tende a diminuir os tempos de manobra dos ônibus. Quanto às
obrigações do Sistema de Transporte Cole vo Público- STPC, elas não fazem parte do escopo deste
projeto.
9) O projeto prevê que a Rodoviária seja adaptada para ônibus movidos a eletricidade ou outro sistema
de alimentação?
RESPOSTA: Não. Porém, o poder concedente poderá, caso necessite, alterar unilateralmente o contrato,
sendo passível de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro, conforme minuta de contrato.
10) Quais medidas serão adotadas para garan r a higienização e limpeza externa e interna dos ônibus
que acessam as plataformas de embarque e desembarque da Rodoviária?
RESPOSTA: As obrigações do Sistema de Transporte Cole vo Público- STPC não fazem parte do escopo
deste projeto.
11) Que medidas concretas serão adotadas para reduzir a poluição visual e para disciplinar a publicidade
na Rodoviária de Brasília? Que medidas serão adotadas para padronizar quiosques e comércios nas
plataformas da Rodoviária;
RESPOSTA: Na minuta de contrato e seus anexos está previsto a C.4 -Reforma e padronização das
fachadas, como obrigação da Concessionária dentro das Obras de Requaliﬁcação da Ediﬁcação Existente
(item C do Anexo 1).
12) Que medidas concretas serão adotadas para garan r a manutenção e o funcionamento con nuo dos
elevadores e escadas rolantes da Rodoviária?
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RESPOSTA: Conforme os estudos, a origem dos problemas operacionais destes elementos, é primeiro, a
inﬁltração de agua no maquinário, segundo, a falta de sistema secundário de energia e terceiro,
vandalismo, e estes três itens foram tratados nesta minuta de Contrato (itens C.5.2, D.2.3 e as previsões
de recuperação (A) e Reforma (C) do Anexo 1 da minuta de Contrato. Além disso, toda obra, equipamento
e sistemas obrigatórios neste contrato, deverão receber manutenção, de forma que se mantenha no
parâmetro “funcional”.
13) Que medidas concretas o GDF pretende adotar para evitar o fenômeno da gentriﬁcação na Rodoviária
de Brasília? Quais critérios serão u lizados para o licenciamento de quiosques e comércios no local? Os
comerciantes atuais serão man dos? Em caso posi vo, que medidas serão adotadas para que a
concessionária cumpra essa obrigação?
RESPOSTA: A obrigação prevista em contrato é a Priorização dos atuais permissionários que possam ser
regularizados (ou seja, não foi feita nenhuma restrição quanto ao po de comércio), quanto à ﬁrmar
novos contratos com a Concessionária, sob supervisão do Poder Concedente. Todo contrato ﬁrmado
deverá ser informado ao Poder Concedente.
14) Que medidas concretas se pretendem adotar para garan r segurança a pessoas e bens na região da
Rodoviária? Há previsão de instalação de sistema de videomonitoramento em todo o complexo da
Rodoviária? Tais medidas serão de responsabilidade do GDF ou da concessionária?
RESPOSTA: A implementação de um CCO e de seus sistemas operacionais, previsto no item D.1-Sistemas
Operacionais do Anexo 1 da minuta de contrato, bem como a implantação dos Serviços Operacionais
previstos no item D.2- Serviços Operacionais do Anexo 1 do Contrato deve melhorar a segurança do
complexo. Quanto ao vídeo-monitoramento está previsto no item D.1 Sistema operacionais a
Implantação do Centro de Controle Operacional e dos seus sistemas de inteligência integrados, dentro os
quais o Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV), o Sistema de Reconhecimento Facial em Tempo Real
(SRFTR) e o Sistema de Leitura de Matrícula Veicular, sendo obrigação da Concessionária.
15) Que medidas concretas serão adotadas para garan r acessibilidade aos portadores de deﬁciência
locomotora, audi va e visual?
RESPOSTA: Para todas as obras previstas no Anexo 1 da minuta de contrato é obrigatório atendimento
NBR 9.050. Na minuta de contrato também existem referências à garan a da acessibilidade, como por
exemplo na clausula 29.1 - OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES DA CONCESSIONÁRIA, que dispõe no item y "cumprir as Leis que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade de
pessoas portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida" ; e no item D.2.4- Atendimento ao
público e serviços de apoio ao usuário com a previsão de “Atendimento preferencial para os usuários com
mobilidade reduzida, com pessoal devidamente treinado e equipamentos como: cadeiras de rodas,
elevadores, escadas rolantes, telefones acessíveis, sanitários adaptados, vagas especiais no
estacionamento, dentre outros”.
16) Que solução será u lizada para garan r o acesso de cadeirantes aos veículos de transporte cole vo?
RESPOSTA: O projeto para a concessão do sistema de transporte cole vo do DF está em fase de Consulta
Pública, não sendo escopo deste projeto.
17) Qual será o impacto sobre o local onde são prestados os serviços do “Na Hora”? O Poder Público terá
que pagar aluguel pela con nuidade dos serviços naquele local?
RESPOSTA: Os serviços públicos só sairão se for por decisão do órgão responsável. Conforme clausula
9.2.2.9 a Concessionária deverá prever locais para acomodação das equipes ins tucionais de apoio às
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a vidades pública caso solicitado. Caso essa disponibilização inﬂuenciar a ABL ou o número de vagas, o
poder concedente deve aplicar o mecanismo de reequilíbrio previsto no item 18.2.1.
18) Será man da gratuitamente a área u lizada pela Secretaria de Saúde para suas ações de saúde
pública?
RESPOSTA: Os serviços públicos só sairão se for por decisão do órgão responsável. Conforme item 9.2.2.9
a Concessionária deverá prever locais para acomodação das equipes ins tucionais de apoio às a vidades
pública caso solicitado. Caso essa disponibilização inﬂuenciar a ABL ou o número de vagas, o poder
concedente deve aplicar o mecanismo de reequilíbrio previsto no item 18.2.1.
19) Qual será o tratamento dado à Estação Central do Metrô? Ela está inserida na concessão? Se não,
quais são os limites sicos de separação entre a Rodoviária e o Metrô?
RESPOSTA: A estação do Metrô não está incluída na concessão, sendo limitada ﬁsicamente pelo portão de
acesso do subsolo.
20) Haverá alguma mudança estrutural e/ou esté ca da Rodoviária? Qual? O Iphan foi ou será
consultado? Se já foi, qual foi o posicionamento daquele Ins tuto?
RESPOSTA: Existe a previsão da implantação do novo terminal BRT na fase 1 e da Marquise na Fase 2 que
estão fora do projeto arquitetônico existente. Estes dois projetos são temas de trata vas entre a SEDUH e
a SEMOB. Quanto às trata vas com o IPHAN dever-se-á obter um posicionamento daquele órgão,
referente às questões mais sensíveis do projeto, previamente à licitação do empreendimento.
21) A proposta de concessão foi ou será subme da ao Conplan? Se já foi, qual foi o posicionamento
daquele Conselho?
RESPOSTA: A proposta de Concessão será subme da à avaliação do Conplan. Os trâmites a serem
seguidos estão discriminados no Manual do Conplan (em anexo). O Conselho é formado por 30
Conselheiros, 15 representantes de diferentes segmentos da Sociedade Civil e 15 do GDF, um dos quais
representante da SEMOB.
22) Que medidas concretas serão adotadas para garan r economia energé ca e baixo impacto ambiental
na Rodoviária, em termos de aproveitamento de água, energia elétrica, resíduos sólidos, controle de
gases tóxicos e de efeito estufa, controle de ruídos etc.?
RESPOSTA: Para resíduos sólidos, conforme apresentado na proposta, a Concessionária deverá atender ao
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme previsto na Lei Distrital nº 4.702/2011, e o Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme previsto na Lei Distrital nº 5.418/2014. Para
aproveitamento energé co, a PMIsta sugere a implantação de placas fotovoltaicas de geração de energia
solar nas coberturas da marquise da Plataforma Superior e da Estação do BRT. Nesta proposta o valor de
inves mento pode ser rapidamente absorvido na economia no consumo de Energia Elétrica do
Complexo. A implantação das placas pouco interferiria nas regras de tombamento do DF. Para as demais
a vidades, apresentadas no ques onamento, não existe legislação vigente para atendimento, mas sim
boas prá cas que DEVEM ser consideradas pela concessionária, alguns exempliﬁcados abaixo:
Aproveitamento de água: pode ser implementado captação de água de chuvas para reuso na
higienização e limpeza das áreas comuns;
Controle de gases tóxicos e efeito estufa: a responsabilidade de controle de fumaça preta dos
veículos movidos à diesel, em sua maioria ônibus, são de responsabilidade das empresas
operadoras de ônibus. No entanto, a Concessionária, poderá, de forma amostral e
esporadicamente, auditar alguns dos veículos usuários, na veriﬁcação da documentação
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per nente, e até testagem do nível de emissão dos gases, atendendo a Portaria N° 85, de
17/10/1996 do IBAMA;
Dentre outros.

23) Há previsão de disponibilização de Wi-Fi gratuito aos usuários na área do Terminal?
RESPOSTA: Sim, conforme item D.1.10 do anexo 1 da minuta de contrato.
24) Há previsão de disponibilização de armários com controle de acesso aos usuários?
RESPOSTA: Não.
25) Que mo vos levaram o GDF a optar pela concessão da gestão da Rodoviária à inicia va privada?
Foram feitas simulações sobre outras possibilidades de gestão da Rodoviária?
RESPOSTA: Para viabilizar a gestão do complexo da Rodoviária propomos como modelagem jurídica, que
seja feita uma concessão comum, por um período de 20 (vinte) anos, em detrimento de uma Parceria
Público-Privada ou um contrato administra vo. Isso porque as PPPs foram ins tuídas com a ﬁnalidade de
viabilizar aqueles serviços e/ou obras públicas cuja exploração pelo contratado através de cobrança de
tarifas de seus usuários não fossem suﬁcientes para remunerá-lo; quando a prestação dos serviços não
envolvesse a contraprestação por seus usuários ou, ainda, quando a exploração do empreendimento não
fosse suﬁciente, por si, para pagar o inves dor privado. Nesses casos, faz-se necessária a contrapar da
do parceiro público ao parceiro privado, fato esse que dis ngue substancialmente as PPPs das concessões
comuns. Diante disso, a Parceria Público-Privada mostra-se inadequada para a gestão do complexo da
Rodoviária, visto que a gestão do complexo da Rodoviária do Plano Piloto do Distrito Federal e áreas
adjacentes, incluindo sua recuperação, modernização, operação, manutenção e conservação, será
ﬁnanciada pela própria exploração da operação, das áreas comerciais, toaletes, guarda volumes,
publicidade, estacionamento nas áreas que serão cons tuídas pelo concessionário, acostagem e outras
vinculantes a exploração comercial. Desse modo, não será necessária qualquer contrapar da por parte
do Poder Concedente, o que descaracteriza uma parceria público-privada. Em relação à simples
contratação das obras e serviços via contratos administra vos, regido pela Lei nº 8.666/93, existem dois
grandes empecilhos principais. O primeiro é a limitação de prazos dos contratos de prestação de serviços,
que não podem ultrapassar 60 (sessenta) meses (ar go 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93), que impõe,
portanto, a licitação periódica de seus objetos. No caso, caberia ao Poder Público arcar com um grande
inves mento e remunerá-lo em um curto espaço de tempo, o que desde já se mostra inviável, mormente
considerando os custos envolvidos com o presente projeto. O segundo é a ausência de escala e de
conjunto em relação aos serviços, haja vista a imposição legal de fracionamento do objeto dos contratos,
conforme ar go 23, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. Se optasse pelo regime desta lei, é possível que o
Estado fosse obrigado a realizar diversas licitações: uma para o desenvolvimento dos projetos; outra para
as obras civis de recuperação estrutural; outra para a modernização e ampliação do terminal; outra para
fornecimento de elevadores; outra para escadas rolantes; outra para fornecimentos dos sistemas
necessários à operação e gestão da rodoviária; outra para contratação de serviços de limpeza, outra para
segurança; diversos contratos para a exploração comercial das lojas; etc. Com isso, haveria riscos (i) de
descasamento cronológico desses contratos; (ii) dos diversos contratados terem interesses divergentes; e
(iii) do inadimplemento de uma das avenças afetar as outras, tal como ocorre atualmente. Nesse sen do,
a ocorrência de quaisquer desses riscos afetaria diretamente o interesse público na adequada gestão da
Rodoviária. Some-se a isso o fato da Lei Federal nº 8.666/1993 atribuir ao Estado os riscos de ordem
técnica e polí ca, além da condução das obras e serviços, gerando insegurança para a implantação do
projeto. Em contrapar da, essa insegurança é contornada nas concessões, visto que os riscos do projeto
são assumidos pela concessionária, responsabilizando-se pelos inves mentos e por sua remuneração, e
ainda por garan r o pagamento de uma outorga ao Poder Concedente. Assim, caso o Distrito Federal
decidisse conduzir o projeto à luz da Lei Federal nº 8.666/1993, teria de (i) alavancar recursos a ﬁm de
viabilizar ﬁnanceiramente o projeto, o que ab ini o já inviabilizaria o empreendimento haja vista o
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vultoso montante de recursos que deverá ser empregado na recuperação estrutural da Rodoviária, além
de sua modernização e ampliação; (ii) realizar licitação para os projetos; (iii) realizar licitação para as
obras civis; (iv) realizar licitação para o fornecimento dos sistemas de operação; (v) realizar licitação para
os Serviços de limpeza; (vi) realizar licitação para serviços de segurança; (vi) realizar licitação para
fornecimento, manutenção e conservação dos elevadores; (vii) realizar licitação para fornecimento,
manutenção e conservação de escadas rolantes; (viii) realizar licitação para exploração comercial das
lojas; (ix) assumir os riscos decorrentes da execução de todos os contratos, inclusive com eventual
diﬁculdade em alocação de responsabilidades de um contrato sobre o outro; (x) assumir o risco de
eventuais descumprimentos contratuais, gerando atrasos nos cronogramas subsequentes; (xi) dentre
outros. Portanto, os contratos administra vos não viabilizam alavancagem nem ganhos de eﬁciência para
a Administração. Também não admitem par lha adequada de riscos, que ﬁcam carregados no ente
público e são absorvidos pelo erário.
26) Haverá obrigatoriedade de a concessionária disponibilizar as planilhas de custo do serviço
mensalmente para publicação em informação de transparência a va na Internet, bem como a receita
líquida auferida no mesmo período?
RESPOSTA: Não. As informações deverão ser prestadas ao Poder Concedente para ﬁns de ﬁscalização.
27) Qual será a contrapar da do Poder Público? Quais serão as fontes?
RESPOSTA: Não existe previsão de contrapar da. A concessão é do po comum.
28) A SEMOB informará em transparência a va na Internet o valor da contraprestação pública repassada
à concessionária a cada mês?
RESPOSTA: Não existe previsão de contraprestação pública. A concessão é do po comum.
29) Há algum estudo demonstrando como se chegou às fórmulas u lizadas para determinar a
remuneração da concessionária?
RESPOSTA:
Sim,
as
planilhas
de
receita
estão
disponibilizadas
na
página
h p://www.semob.df.gov.br/audiencias-publicas/ (A5 – Inves mentos – Cenário 2, A7 – Custos
Operacionais, A8 – Estudo de Mercado – Cenário 2, •A8 – Inves mentos – Estacionamentos_R1, A9 –
Estacionamentos, A15 – Modelo Financeiro_R1, Mec_reequilibrio _memoria)
30) Que po de serviço/a vidade a concessionária poderá explorar no local? Como esses ganhos foram
computados no valor da remuneração?
RESPOSTA: As receitas advém da locação das áreas previstas para o comércio, da cobrança do
estacionamento da Rodoviária na plataforma nos SDN e SDS, da cobrança da acostagem dos ônibus no
terminal e da exploração dos painéis publicitários existentes no complexo.
31) Será adotada alguma metodologia que inclua a avaliação do usuário, bem como afaste da
concessionária a incumbência de aferir os parâmetros de desempenho? A remuneração da
concessionária dependerá de seu desempenho, aferido de forma isenta e independente pelo grau de
sa sfação do usuário quanto ao funcionamento de equipamentos disponibilizados, limpeza e adequação
dos espaços?
RESPOSTA: Sim, está previsto na Clausula 15 da minuta de Contrato a aplicação de uma pesquisa de
sa sfação anual, por empresa escolhida pelo Poder Concedente, conforme procedimento proposto no
Anexo 3- PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO. Não existe previsão de contrapar da, a concessão é do
po comum.
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32) Quais medidas serão adotadas para implantar controle efe vo de distanciamento nos pontos de
embarque e evitar embarque de passageiros em quan dade superior ao número de assentos dos
veículos, sem prejuízos ao atendimento da demanda?
RESPOSTA: As obrigações do Sistema de Transporte Cole vo Público- STPC não fazem parte do escopo
deste projeto.
33) A análise econômica foi realizada com base em taxas de juros e demais parâmetros
ﬁnanceiros e econômicos previstos em 2019. Com a Pandemia COVID-19, taxas de
juros, risco de crédito, es ma vas de crescimento sofreram modiﬁcações signiﬁca vas.
Diante de tal cenário é fundamental ques onar se o estudo econômico e ﬁnanceiro,
bem como o estudo demanda, ainda são válidos?
RESPOSTA: Sim. Quanto a demanda, es ma va de crescimento, entende-se que no caso da Rodoviária os
efeitos deverão cessar após o ﬁm do problema, porém já estão previstas na alocação de risco as situações
de diminuição de receita. Quanto ao cenário de crédito pós-Covid19, o risco de crédito está alocado à
Concessionária, que à época da licitação deverá avaliá-lo.
34) Foi prevista uma taxa interna de retorno (TIR) do projeto de 10,69% aa. Considerando outros projetos
de concessão de maior porte, inclusive com implantação sica, observa-se que a TIR do projeto se
encontra acima do pra cado na esfera federal.
Portanto, é importante ques onar se esta TIR do projeto é adequada e ainda válida, considerando os
efeitos da Pandemia nas taxas de empregos, juros, crescimento econômico e outros parâmetros?
RESPOSTA: Os parâmetros e base de preços considerados no estudo foram baseados no cenário prépandemia. Não se consegue saber hoje como será o cenário econômico no pós-pandemia. Se as
condições econômicas mudarem de forma acentuada, de modo a impactar o cenário nacional, as partes
deverão rever as bases contratuais, através de uma negociação de re equilíbrio.
35) De acordo com estudo econômico divulgado, o valor presente líquido - VPL do projetoapresenta um
valor nega vo de R$ 3.456 mil considerando o pagamento de outorga, equando desconsiderado esse
pagamento VPL nega vo de R$ 4.035 mil. É importante solicitar esclarecimentos sobre as razões que
levaram a VPLs nega vos, pois a Rodoviária do Plano Piloto é o local para onde conﬂuem pra camente
todos os ﬂuxos de passageiros do DF. De fato, as despesas da concessão serão superiores às receitas
geradas?
RESPOSTA: O cenário u lizado é com pagamento de outorga. Na planilha o valor do VPL, considerando
esse pagamento, é posi vo de R$ 1.753 mil, o qual deveria ser zero a uma taxa de desconto de 10,69%,
porém com a sensibilidade de acostagem de 50% ﬁcou esse valor posi vo, insigniﬁcante em relação ao
negócio como um todo. Portanto os custos não serão superiores às receitas.
ALÉM DISSO, A REDE URBANIDADE APRESENTA AS SEGUINTES SUGESTÕES:
1) Instalação de bicicletário (gratuito, coberto e com controle de acesso) e paraciclos: as vagas para os
ciclistas são importantes para possibilitar o estacionamento e incen vara integração da bicicleta ao
transporte cole vo (ônibus e metrô). O espaço com vagas para os ciclistas na Rodoviária é inadequado
(descoberto e sem controle de acesso) e está há muito tempo desa vado. Referido bicicletário deveria
prever locais para recarga de bicicletas elétricas. Além da instalação de bicicletário (gratuito, coberto e
com controle de acesso) que atenda aos usuários de ônibus e metrô, sugere-se a instalação de paraciclos
seguros e sinalizados nas plataformas inferior e superior da Rodoviária. Vale lembrar que duas leis
distritais exigem a instalação de vagas para os ciclistas: Leis 4.423/2009 e 4.800/2012;
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RESPOSTA: a disponibilização do bicicletário gratuito é obrigação da concessionária (previsto no item
D.2.4 Atendimento ao público e servicos de apoio ao usuário do Anexo 1 da minuta de contrato), sendo
que a disponibilização de ponto de recarga elétrica, bicicletário pago, ou outros serviços ﬁcarão à cargo
da concessionária e se submeterão à aprovação do Poder Concedente.
2) Ciclovia ou ciclofaixa: é fundamental ter caminho seguro para os ciclistas por dentro do terminal, de
forma a conectar as ciclovias existentes nas proximidades, tanto na plataforma superior quanto na
plataforma inferior. Exis am ciclofaixas nas alas norte e sul, que foram desa vadas. Quem passa de
bicicleta pela rodoviária atualmente sofre com desconforto e insegurança, como revela o vídeo:
h ps://www.youtube.com/watch? v=ErvqfLUfPq4&t=2s; Não há ligação do ramo cicloviário para ciclistas
que circulam na N1, apenas S1. Isso leva ciclistas que circulam na ciclovia N1 a fazerem uma grande volta
pelo terminal para seguirem na N1. Tal caminho é contra intui vo, e pode induzir ciclistas a circularem
pela área de embarque de ônibus. O ideal seria uma real interligação por ciclovias/ciclofaixas nas duas
vias (N1, S1). Vide propostas a seguir:

Indica vo de linha de desejo

Quanto à interligação cicloviária na via S1, o traçado proposto na S1 (sen do leste) é extenso demais.
Além disso, pode gerar conﬂitos dada a grande densidade de pedestres. Para con nuar o trajeto, ciclistas
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=61026218&infra_sist…

46/69

29/12/2020

SEI/GDF - 53117669 - Relatório

deverão atravessar a rua S1 duas vezes, o que con nua sendo bastante contraintui vo. Importante
destacar que modos a vos de deslocamento podem ter comportamentos diferentes do planejamento
caso o desenho viário não seja intui vo/autoexplica vo — já que são movido a propulsão humana. A
seguir, ilustra-se as linhas de desejo mais observadas por usuários de bicicleta.
Indica vo de linha de desejo

Trajeto considerando possível linha de desejo (vermelho)
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RESPOSTA: Conforme previsão no item B.1- Obras de Modernização do Anexo 1 da minuta de contrato,
existe a obrigação da con nuidade da rede cicloviária, com ligação às ciclovias da esplanada, controle
semafórico na entrada do terminal. O projeto execu vo para a implantação da ciclovia será deﬁnido pela
concessionária, com apoio do Poder Concedente, e os órgãos competentes. Os projetos execu vos das
ciclovias apresentados e licitados em 2008 já previam as travessias da Rodoviária do Plano Piloto pelas
laterais das vias S1 e N1, conforme apresentado na ﬁgura adiante. O projeto não foi implantado durante a
obra, não se sabe a razão.

Esse projeto apresentado em 2008, foi revisado nos estudos disponibilizados, sendo suprimida a travessia
da Via N1, pelo fato de que previa um alargamento do canteiro lateral da plataforma “E”, reduzindo o
espaço de manobras dos ônibus. Essa discussão poderá ser retomada.
Quanto à proposta de travessia no início da alça de retorno oeste, ponderamos que não há como garan r
a segurança do ciclista justamente na aproximação da alça, onde também não é adequado implantar uma
interseção semaforizada. Concordamos que é essa a linha de desejo do ciclista, mas não há como o
estado garan r da sua segurança. O projeto original das ciclovias, já comentado, propunha uma travessia
logo em seguida, na Via S1, guarnecida por um novo semáforo. Junto com os semáforos da Via S1 e N1,
era ainda proposto nos projetos de 2008 duas ciclofaixas unidirecionais em ambas as vias S1 e N1, que
também não foram implantadas. Essas ciclofaixas, inclusive, cruzavam a praça dos três poderes, seguindo
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até a Via L4 Norte. É essa proposta que o projeto apresentado busca resgatar, e que foi desvirtuado na
sua implantação.

3) Sistema de bicicletas e pa netes compar lhados: importante para facilitar o transporte dos
passageiros que embarcam ou desembarcam na Rodoviária. O sistema de bicicletas e pa netes
compar lhados pode ser uma das exigências à concessionária na licitação;
RESPOSTA: Por se tratar de um sistema que ultrapassa os limites do complexo da rodoviária, ele não está
incluído no escopo. Informamos que foi publicado no DODF de 17 de novembro de 2020, Aviso de
Chamamento público 02/2020 cujo o objeto é a contratação de empresa para implantação, operação e
manutenção do sistema de bicicletas públicas e pa netes públicos compar lhados.
4) Estação de monitoramento de poluentes atmosféricos e ruído: a Rodoviária é um dos poucos locais
que abriga estação para medição de poluentes no DF. No entanto, a estação é defasada
tecnologicamente. Sugere-se, assim, que o edital de concessão preveja a instalação de estação moderna
de medição de poluentes e de ruído;
RESPOSTA: Durante o desenvolvimento dos estudos, na avaliação das instalações dos equipamentos da
RPP, não foi possível avaliarmos as condições atuais da estação de monitoramento de poluentes
atmosféricos e ruído. No entanto, foi informado pela Administração do Complexo que se encontrava em
perfeito estado de conservação e funcionamento.

5) Requaliﬁcação, redução dos estacionamentos e melhoria das áreas de convivência da plataforma
superior: é posi va a proposta de requaliﬁcar a plataforma superior, com o lado oeste exclusivo para os
pedestres (conforme apresentado pelo GDF na audiência pública realizada em 10/11/2020). A situação
atual na plataforma superior é caracterizada pelo mau uso do espaço público, conforme revela o vídeo:
h ps://www.youtube.com/watch?v=Cy3WP4GJIig&t=62s.
RESPOSTA: A proposta de revitalização está presente desde a fase 1 (item B.1.4 do anexo 1 da minuta
de contrato) mesmo sem a re rada da pista do lado oeste, cuja implantação demandará aprovações dos
órgãos responsáveis pelo trânsito e urbanismo e patrimônio do DF.
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6) Além do fechamento da parte oeste para os motoristas, sugere-se a criação de praças e áreas de
convivência, em locais atualmente usados como bolsões de estacionamento;
RESPOSTA: Existe a proposta de revitalização das praças e calçadas do nível superior (item B.1.4 do anexo
1 da minuta de contrato) e a proposta B.2 Obras fase 2, voltada principalmente para a mobilidade do
pedestre. A exclusão das vagas de estacionamento está alocada como risco do poder concedente, que
acarretará o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do projeto, conforme discorre a Clausula 17.2 da minuta
de contrato. É importante esclarecer que as vagas disponibilizadas para a exploração pela concessionária,
tem como premissa o subsidio cruzado do transporte individual à mobilidade urbana, ou seja, o valor
arrecadado pela cobrança dos estacionamentos retorna para as obras e serviços disponibilizados na
concessão.
7) Redução de vagas de estacionamento para automóveis: conforme levantamento apresentado no
caderno 5 (Operações de Estacionamentos), há 708 vagas de estacionamento na plataforma superior.
Considerando as melhorias no terminal e a priorização do transporte cole vo, o ideal seria induzir a
redução na demanda pelo transporte individual motorizado, por meio de medidas como a redução de
vagas para estacionamento de automóveis. Esses espaços poderiam ser aproveitados para criação de
áreas de convivência e de lazer, com o obje vo de dinamizar a região;
RESPOSTA: idem anterior
8) Acessibilidade no entorno da Rodoviária: as condições para caminhar nas proximidades da Rodoviária
são precárias em razão da falta de rampas de acessibilidade e de piso tá l, dos trajetos descon nuos e do
excesso de velocidade dos automóveis. Observam-se problemas na parte norte e sul da rodoviária. O
vídeo mostra as diﬁculdades aos pedestres na parte norte: h ps://www.youtube.com/watch?
v=pMg8msvIKik. A recente reforma na calçada entre a Rodoviária e o Touring, por exemplo, não incluiu os
elementos necessários para garan r plena acessibilidade aos transeuntes. Assim, sugere-se ampla
requaliﬁcação do entorno da Rodoviária, de forma a atender plenamente aos requisitos de acessibilidade,
incluindo ampliação de calçadas, redução da velocidade dos ônibus e automóveis, travessias elevadas e
sinalizadas.
RESPOSTA: Existe a proposta de revitalização das praças e calçadas do nível superior (item B.1.4 do anexo
1 da minuta de contrato) e a proposta B.2 Obras fase 2, voltada principalmente para a mobilidade do
pedestre. A exclusão das vagas de estacionamento está alocada como risco do poder concedente, que
acarretará o reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro do projeto, conforme discorre a Clausula 17.2 da minuta
de contrato.
Por ﬁm, a Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Cole vo do Distrito Federal –
Rede Urbanidade corrobora os ques onamentos apresentados pelo Ins tuto MDT (Movimento
Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos) acerca da proposta em exame,
constantes do documento anexo, ao tempo em que se coloca à disposição dessa Secretaria para os
esclarecimentos que se ﬁzerem necessários. (respondida na contribuição número 22)
NÚMERO: 25
NOME: Alexander Chromy
CONTRIBUIÇÃO: 4 contribuições
1. A quan dade de baias e o espaço necessário para estacionamento e estocagem de veículos e
reﬂexo de um sistema de ônibus pouco eﬁciente (superposição de linhas, sistema "porta-a-porta"
em detrimento a um sistema tronco-aimentador). A implantação de linhas de BRT e/ou VLT no
Distrito Federal deve alterar essa situação, levando a uma racionalização do sistema de ônibus
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"comum" e consequentemente a uma redução de linhas. Assim, seria possível pensar em uma
reestruturação mais ampla da plataforma inferior da Rodoviária:
a)
Com pontos de embarque e desembarque conﬁgurados no po "dente de serra", se elimina a
necessidade de manobras de ré dos ônibus;
b)
Parte das baias perdidas nesta reconﬁguração poderia ser compensada pelo fechamento total do
"buraco do tatu" e inserção de 2 (3) plataformes adicionais entre as plataformas atuais B e C;
c)
Estas novas plataformas seriam conectadas às plataformas B e C por faixas de pedestres, e
também ao mezanino da rodoviária por escadas rolantes e elevadores;
d)
Assim que for implantado o VLT do Eixo Monumental, este poderia ser integrado à rodoviária em
super cie, u lizando o espaço da atual plataforma E. As plataformas do VLT também seriam conectados à
rodoviária por faixas de pedestres e escadas rolantes/elevadores. (Mesmo esta sendo uma proposta mais
"ousada", ela seria mais eﬁciente do ponto de vista de integração dos diferentes modais de transporte
público, e também sob aspectos ﬁnanceiros, já que um túnel para o VLT teria que cruzar o túnel do metrô
e passar sob o buraco do tatu.)
RESPOSTA: A Rede Tronco-alimentada do DF, nos seus eixos Oeste, Sul e Norte foi simulada para
dimensionamento do terminal rodoviário. Foram realizadas macrossimulações e microssimulações de
movimento de veículos e pedestres conforme descrito no Caderno 01, sendo explicitados os ganhos
operacionais. A quan dade de linhas remanescentes exige que sejam man das as baias dentadas,
embora não sejam as ideais para operação de transporte urbano.
a)As baias dentadas, apesar de menos indicadas para operação urbana, foram man das no caso da
Rodoviária do PP visando respeitar a sua concepção arquitetônica. A Rodoviária do PP opera com baias
dentadas com linhas urbanas desde 1981. Hoje, essa conﬁguração é man da por ser a única alterna va
para atender ao número de linhas em operação.
b)Essa proposta interfere na concepção arquitetônica da plataforma da rodoviária, nem sequer foi
cogitada no par do arquitetônico do projeto.
c) Essa é a proposta arquitetônica do Cenário 1, evoluindo para uma passagem inferior de acesso à
Estação BRT (Plataforma G) no Cenário 2.
d) No desenvolvimento de eventual projeto de VLT no EMO, todas as alterna vas de traçado poderão ser
simuladas, mas não faz parte do escopo deste projeto.
2. Não sei se seria viável a alteração do sistema viário da plataforma superior de acordo com o
Cenário 2. Mesmo assim, em se mantendo a proposta do Cenário 1, poderia se pensar em
melhorar os percursos dos ônibus, criando conexões diretas em frente ao Conjunto Nacional e ao
CONIC para evitar que os ônibus tenham que contornar as praças (desconfortável para os
passageiros, ainda mais com motoristas que não adequam a velocidade nas curvas; danos ao
pavimento). Essas conexões seriam exclusivas para ônibus e veículos oﬁciais.
RESPOSTA: A premissa de tratamento da plataforma superior é de prioridade ao pedestre. Entende-se
que, mesmo com a redução de espaço viário, a circulação proposta deverá atender às linhas circulares de
ônibus remanescentes.
3. O projeto poderia ser aproveitado para reconﬁgurar as alças de acesso ao Eixo Rodoviário Norte e
Sul, aumentando o espaço para pedestres e paisagismo (embora a rota indicada para pedestres
seja pela plataforma superior, frequentemente tem pessoas usando o nível "térreo" para acessar os
setores adjacentes SBN/SBS e SCN/SCS).
RESPOSTA: Esse tratamento poderá ser acrescentado ao escopo das obras, à critério da SEMOB, na fase
de desenvolvimento de projeto execu vo. Poderá envolver, entre outras medidas, o alargamento de
calçadas e consequente redução de pistas nos ERS e ERN.
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4. Uma sugestão que está ligada à rodoviária de forma indireta: atualmente, a extensão limitada entre
as alças vindos dos "eixinhos" e as rampas do "buraco do tatu" compromete o entrelaçamento
entre os ﬂuxos "eixinhos" <-> "buraco do tatu" e "eixão" <-> plataforma inferior/Eixo Monumental.
Uma reconﬁguração das alças entre SBN/SCN e SBS/SCS poderia aumentar o espaço disponível
para entrelaçamento e assim aumentar a segurança viária.

RESPOSTA: As alças e ramos dos ERS e ERN nos SCS/SBN e SCN/SBN extrapolam os limites da área de
concessão que vai até as vias S2 e N2.
NÚMERO: 26
NOME: Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal - Arquitetos-DF
CONTRIBUIÇÃO: (2)
- Considerações sobre o Estudo de Mercado 6 Págs. 5 & 6 O Sindicato dos Arquitetos do DF solicita a
re rada integral do seguinte trecho entre as páginas 5 e 6. “A grande circulação diária de pedestres e os
casos de sucesso comercial ilustrados, alimentam a esperança de novos comerciantes a se instalarem na
Rodoviária. No entanto, a limitação de áreas locáveis de lojas acarreta o surgimento de vendedores
ambulantes informais, ou camelôs. Este é um problema histórico no Complexo. Registros das décadas de
70 e 90 mostram a grande presença de comerciantes informais na Plataforma Superior da Rodoviária. Os
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comerciantes informais tomaram conta das instalações do Complexo. Extrapolaram os limites do passeio
de ligação entre o Conic e o Conjunto Nacional, na Plataforma Superior, se espalhando por toda
Rodoviária. A aglomeração dos camelôs prejudica a circulação de pedestres, além de não contribuir com
impostos e tributos ao Governo. O controle e ﬁscalizaçãodesse po de a vidade fugiu do controle dos
órgãos públicos. Serviços como estes, na maioria dos casos, puxam a vidades ilegais como: pirataria,
tráﬁco de drogas, furtos, roubos, latrocínios, mendigagem, entre outros. ” E faz os seguintes
apontamentos na construção do raciocínio dessa parte do estudo de Mercado, a par r dos conceitos de
patrimônio imaterial e simbólico, bem como de direito à cidade e centralidades urbanas: Ao aﬁrmar
que o comércio ambulante é um “problema histórico no Complexo”, a narra va concebida é a de que
existência dessas pessoas dentro do terminal rodoviário é uma posição ambiciosa por parte desses
cidadãos, de querer eventualmente se tornarem lojistas, quase como se as pessoas agissem de má fé,
como se estender panos nos chãos fosse um desejo unilateral dessas pessoas, e não compulsória visto a
atual situação econômica e pandêmica não apenas do país, bem como da realidade global. Ao usar a
expressão “tomaram conta” o sen do aplicado a essa construção frasal remete a ideia que essa não foi
uma cidade pensada para os seus cidadãos, ou pior, que existe um “ po correto” de cidadão que tem o
direito de ocupar essa cidade, ou ainda um “ po correto” de ocupação dessa cidade. Como se garan r o
seu direito a subsistência não fosse uma ocupação digna na centralidade da cidade. Visto que essa é
sem dúvida uma falha do próprio Estado brasileiro em não ser capaz de garan r uma polí ca de pleno
emprego que seja capaz de absorver o excedente de mão de obra, é por conseguinte responsabilidade do
Estado regular e garan r a existência do comércio ambulante e camelô aonde melhor convir para esses
usuários da cidade, visto que estes têm autonomia intelectual para decidir quais são os lugares que
melhor atendem as suas demandas comerciais. À época da fotograﬁa u lizada para ilustrar uma
percepção de ocupação do espaço, que sabemos difere completamente da ocupação atual, intenta-se
corroborar para uma ideia de que a u lização do calçadão entre o Conjunto Nacional e o Conic é inviável
e portanto não propicia para o comércio ambulante, o que não é verdade, visto que uma vez que seja
realizado um projeto de ocupação adequado, e com a devida regulação e ﬁscalização, é possível garan r
tanto a viabilidade e o conforto do pedestre, quanto a prá ca de comércio no local. Inclusive o governo
não pode sequer se refutar em promover a ﬁscalização adequada, pois na atual situação de
criminalização da a vidade ambulante, o que não faltam são aparatos estatais para reprimir e coibir tal
comércio, portanto garan r que ele aconteça de maneira adequada não será um problema operacional
de viés quan ta vo. Ao aﬁrmar que os camelôs prejudicam a circulação de pedestres, essa conclusão
se baseia numa realidade que já não é mais a mesma que a dos anos 90 do século passado. Usando
imagens de uma década que não condiz mais com a realidade atual da ocupação ambulante. Ao aﬁrmar
arbitrariamente que os ambulantes não contribuem com impostos, essa sentença ignora de modo
deliberado que a maioria dos trabalhadores ambulantes estão cadastrados como MEI
(Microempreendedor Individual), então essa seria uma sentença que pecaria ou por ignorância da
realidade dos trabalhadores ou leviandade mesmo. Por úl mo, a frase que ﬁnaliza todo esse parágrafo,
é sem sombra de dúvidas a mais problemá ca, pois vem carregada de preconceitos para com pessoas
que esse redator desconhece, além de preceitos higienistas e eli stas, além de totalmente
discriminatória, uma vez que relaciona a a vidade ambulante com a vidades criminosas ao indicar, sem
nenhum embasamento, que: “Serviços como estes, na maioria dos casos, puxam a vidades ilegais como:
pirataria, tráﬁco de drogas, furtos, roubos, latrocínios, mendigagem, entre outros.”
Toda essa sentença foi criada para jus ﬁcar a perseguição e a criminalização da a vidade ambulante nas
imediações da Rodoviária, ao eliminar determinados sujeitos “indesejados” do território urbano, a região
ﬁca ainda mais “favorável” aos interesses de uma concessão que pretende se estabelecer por no mínimo
25 anos e que visa apagar sujeitos de direito que necessitam desse espaço urbano, mas mais do que isso,
sujeitos de direito que são tão pertencentes e donos desse espaço quanto quaisquer outros. Uma vez
que sabe-se que a circulação de pedestres não é de fato prejudicada atualmente, nem a estrutura
arquitetônica da rodoviária sofre interferência e, é fato que não há nenhum impacto real na ordem
urbanís ca ou patrimônio histórico, portanto, resta da narra va o discurso pautado em interesses
meramente econômicos, da não contribuição de impostos pelos camelôs. Essa alegação se comprova
contraditória também, uma vez que grande parte dos camelôs é MEI e, portanto, contribui com impostos
como microempreendedor, tendo suas a vidades, efêmeras, devidamente reguladas e, aqueles que não
o são, tem interesse em se regularizar, como o próprio estudo aponta.
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Segundo imagens da pesquisa do próprio estudo técnico, apenas 6% dos usuários da Rodoviária
acreditam que o comércio ambulante seja algum po de empecilho ou problema para o espaço urbano,
então, por que tanto esforço em desqualiﬁcar a a vidade ambulante?

Considerando que tal estudo de mercado, pautado por declarações e premissas preconceituosas e sem
fundamento em dados concretos é o estudo que embasa toda a proposta de concessão, entende-se que
a proposta encontra-se portanto pautada nessas mesmas premissas preconceituosas e eli stas, o que, só
pode ter como resultado um projeto excludente e incapaz de atender as demandas dos usuários reais do
local.
RESPOSTA: A questão dos ambulantes, enquanto parte de uma sociedade onde a informalidade dos
empregos é uma realidade, deve ser sempre mo vo de preocupação para o poder público. E o GDF é e
sempre será sensível a essa questão. Seu tratamento extrapola, em muito, a Concessão em estudo. No
projeto da Rodoviária, esse componente foi considerado com visão eminentemente técnica.
Na Audiência Pública foi apresentada uma simulação em computação gráﬁca da plataforma inferior da
Rodoviária, considerando o tráfego de ônibus, no entorno e dentro da Rodoviária (plataforma inferior) e
o tráfego de pedestres. Para o sucesso da operação o adequado tratamento da circulação de pedestres é
tão importante quanto a circulação dos ônibus. U lizando dados atuais, foi realizada a simulação da
situação atual – SEM PROJETO. Lá estavam os ambulantes, que via de regra instalam-se nas horas do pico
e no sen do do maior ﬂuxo de passageiros. Importante ressaltar que foi adotado o princípio clássico de
sistema de transporte de massa, em todo o mundo, de que plataforma de embarque não é um local de
permanência de pessoas, mas sim para ser “limpa” o mais rápido possível, de modo a facilitar o ﬂuxo dos
novos usuários, chegando ou saindo daquele equipamento urbano. A plataforma inferior é assim tratada.
Os usuários devem ﬁcar o menor tempo possível, tanto para acessar aos pontos de embarque, como
esperando. Dentro desse contexto foram desenvolvidos os projetos e procedidas às simulações gráﬁcas
na situação COM PROJETO para o Cenário 1 e situação COM PROJETO para o Cenário 2. Três simulações ,
com mais de 2 min cada, encontram-se à disposição dos interessados no site da SEMOB e mostram, com
clareza os impactos nos retardos dos ﬂuxos tanto por deﬁciência na circulação dos pedestres como de
ônibus. estudo detalhado é eminentemente técnico. Na situação atual SEM PROJETO, veriﬁca-se que os
ambulantes preferem situar-se rigorosamente no caminhamento dos maiores ﬂuxos de passageiros,
causando barreiras e atrasando o conjunto de usuários. Essa situação é clara. Lá está para quem quiser
ver, todo dia. Acúmulo de passageiros diariamente se forma em função das barreiras impostas pelos
ambulantes no ﬂuxo de usuários. Na situação COM PROJETO os ambulantes foram deslocados da
plataforma inferior para a plataforma superior, reduzindo o tempo de viagem a pé e aumentando, de
fato, o espaço ú l para novos embarques e desembarques.
Esse conceito de projeto beneﬁcia 600 mil usuários, diariamente. Se há um eventual prejuízo para
algumas dezenas de pessoas, por outro lado, a maior parte da cole vidade está sendo beneﬁciada. Não
há nada de eli sta nessa decisão, muito pelo contrário. O cole vo se sobrepuja ao individual. Com essa
proposta, espera a SEMOB estar contribuindo para a solução, sim, de um problema histórico, que ocorre
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desde os anos 80, quando aquele equipamento urbano mudou seu papel de Rodoviária Interestadual
para Rodoviária Urbana.
- Considerações sobre o Estudo de Engenharia Entendemos nesse sen do que os centros urbanos
devem ser democrá cos e acessíveis. A concre zação do Direito à Cidade se dá no acesso aos bens e
serviços fornecidos pelos centros dotados de infraestrutura nas cidades. Nesse sen do, a própria oferta
de serviços e produtos acessíveis no centro da cidade, com a qual os ambulantes são peça fundamental,
conforme indicado pelos próprios consumidores, deveria ser objeto de inves mento e não de supressão.
O centro deve ser público, de todos e para todos, e, portanto, a priva zação dos espaços, mesmo que no
modelo de concessão pública, colocando todo o inves mento e gestão nas mãos de empresa privada já
se demonstrou em outras situações extremamente um péssimo modelo para os centros urbanos, uma
vez que tal modelo tem como foco o lucro e não o bem-estar social. No caso, o projeto demonstra a
intenção de transformar um centro popular de movimentação de massas em centro comercial em
modelo análogo ao shopping, indo de encontro a todo o debate já consolidado no planejamento urbano
para cidades inclusivas e democrá cas.
Nesse sen do o caderno de engenharia destaca pontos muito relevantes sobre necessidade de
intervenção no espaço da rodoviária, destacando o local como um espaço do povo, que deve englobar
todas as a vidades existentes, bem como o texto traz a concre zação do Direito à cidade como base para
o projeto, pelo estudo de mercado que pretendemos apontar, bem como as próprias incoerências
internas do caderno de engenharia.
As propostas de engenharia trazem em seu texto pontos
importantes para a circulação de pedestres, bem como o retroﬁt necessário nas estruturas arquitetônicas
e até ampliação da área econômica a ser u lizada pelos ambulantes, porém as imagens apagam por
completo a a vidade ambulante, o que gera uma incoerência entre representação e discurso. A narra va
simbólica da proposta traz portanto o total apagamento dos comerciantes informais, o que enseja grande
preocupação por parte dessa en dade que tem como obje vo garan r espaços socialmente justos e
democrá cos no centro da cidade.
Nesse sen do ressaltamos que o estudo de engenharia não indica onde seriam nem quantos seriam os
“boxes” de 4m² que teriam aluguel de R$72,00 citados no texto e que seriam des nados aos ambulantes.
Essa ocupação não aparece nem nas imagens nem nos desenhos técnicos do projeto, o que demonstra a
falta de intenção da concre zação dessa proposta. Um projeto bem detalhado nesse sen do, contribuiria
para manutenção das a vidades garan ndo dignidade do trabalho, direito à cidade e a manutenção da
subsistência dos trabalhadores e trabalhadoras. Ao entender que a cidade deve servir para gerar
acessibilidade e oportunidades aos seus cidadãos, entendemos que, principalmente em um contexto em
que esses trabalhadores sofrem repressões diárias e que as autoridades já u lizam de diversos
subterfúgios para afastá-los dos espaços centrais e democrá cos, uma proposta que não seja
veementemente clara e transparente quanto aos parâmetros de uso e ocupação para a área pelos
comerciantes ambulantes deve ser duramente cri cada por não atender às demandas da cidade real,
uma vez que tal narra va tende a invisibilizar as pessoas e trabalhadores mais vulneráveis.
Esse apagamento encontra ainda subsidio em um projeto contratado sem a devida transparência, em
modalidade totalmente desconhecida, a ﬁm de atender interesses escusos. Nesse sen do, esse sindicato
reitera a necessidade, especialmente em uma área com o tamanho simbolismo na paisagem cultural da
cidade, dentro do patrimônio histórico, da contratação de projeto pelo ente público sempre se dar por
meio de concurso público de projeto, com ampla divulgação e transparência, a ﬁm de garan r a
idoneidade do processo. Diferente do que percebemos aqui.
RESPOSTA: Os cadernos com s estudos disponibilizados, Cad 1, 2,2.1, 2.2., 3, 4, 5, 6, 7, 8, e as planilha
A5,7,8,9,15, são referenciais para a tomada de decisão, esta proposta nas minutas de Edital e Contrato e
seus anexos. Nestas minutas não estão previstos os boxes de 4m2. Todos os projetos que a njam o
patrimônio do DF estão sendo discu dos com a SEDUH, e serão objeto de aprovação, em seu tempo, pelo
IPHAN.
CONTRIBUIÇÕES PRESENCIAIS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA
NÚMERO: 27 (00:50:35)
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NOME: Luiz Ribeiro
CONTRIBUIÇÃO: “Bom dia a todos quero cumprimentar o presidente da mesa secretário Luís Filipe e
cumprimento a todos os (inaudível) e ambulantes presentes. Saúdo a nossa Senadora que nos traz uma
alegria de estar presencialmente nesse debate. E ressalto aqui também a par cipação dos 3 senadores da
República em que nos reunirmos durante a semana mesmo virtualmente e que ﬁcaram impossibilitados
de estar par cipando desse momento o Senador (inaudível) e Senador (inaudível). Porque não poderiam
vir presencialmente e como foi editado que a audiência pública seria presencial e online, a senhora pode
perceber que deixou de ser audiência pública porque não vai ter a par cipação de autoridades
importantes. Até porque nós viemos expressar a nossa indignação com a surpresa dessa audiência
pública. No ano passado nós nos reunirmos inúmeras vezes com os 3 senadores e na úl ma dela foi feito
pra camente um acordo senadora, em que todos os passos que o governo desse nós estaríamos sendo
cer ﬁcados para podermos acompanhar esse procedimento. E eu quero relembrar aqui uma situação
muito importante como presidente da categoria de trabalhadores que gera emprego e renda pro Distrito
Federal que são os quiosqueiros, em muitas oportunidades quando tratarmos da regularização da
categoria, eu me reuni muitas vezes com saudoso Alfredo Gastal presidente do IPHAN e ele sempre nos
acompanhava aqui na estrutura da Rodoviária e não se mexia. E aqui nós estamos vendo 2 propostas que
vai inves r em cima da estrutura da Rodoviária do Plano Piloto, então isso é um dos mo vos que nós
estamos aqui dizendo não à priva zação da Rodoviária do Plano Piloto.
A segunda questão é feita em cima daquele acordo que nós estávamos discu ndo e a segurança dos
nossos permissionários dentro da Rodoviária, a senhora lembra muito bem que eu posicionei a situação
com o secretário Valter Casimiro que naquele período as taxas de ocupação já nham aumentado em
100% e estavam inviabilizando o pagamento (inaudível) que são os inadimplentes e no momento os
tranquilizaram e isso vai ser corrigido e aí a gente pega um edital com uma proposta que já estão
transformando. A ideia é transformar em condomínio e dizendo que está operando pela prioridade. Que
prioridade que vai ter? Nenhuma. A par r do momento que o edital for assinado e alguém chegar e
oferecer maior valor sobre a proposta, vocês serão re rados de lá. Então a nossa posição é o
encaminhamento do governador do Distrito Federal operando a lei de regularização do segmento para
que ﬁque constatado na lei se essa concessão é de 20 anos e que ﬁquem man dos nesses 20 anos. E
também vamos estar discu ndo senadora, a situação que colocarei, 600 comércios na Rodoviária do
Plano Piloto. A gente vivencia hoje essa condição de economia fracassada do jeito que está com
pandemia e pessoas não dando conta de sobreviver, e chega essa proposta ridícula e indecorosa para o
povo do Distrito Federal. Sem contar que o governo não diz de onde vai rar o dinheiro, ele fala do
estacionamento que já está pra camente decidido de R$5 preço por hora. Mas a gente tem medo do
aumento das passagens de ônibus, metrô, uso do banheiro, do cafezinho que passará de R$1 para R$5 ou
R$6 (inaudível) da Rodoviária Interestadual como nos Aeroportos. Então resumindo aqui já encerrando, a
posição da (inaudível) é essa e eu faço questão de entregar ao secretário Luís Felipe a proposta de lei a
manter nossos permissionários dentro da Rodoviária do Plano Piloto. Então que ﬁque registrado aqui e
mais uma vez para parabenizar a senhora por todo apoio que tenha dado à categoria. Muito Obrigado.”
RESPOSTA DA MESA: “Eu queria reiterar que além de todas reuniões que ﬁzemos e como falei para os
ambulantes, eu vou voltar a reiterar para todas as intervenções que forem colocadas. É um projeto
aberto e isso que estamos mostrando aqui em audiência é exatamente para a gente debater e para
receber as contribuições como a gente já recebeu nos outros projetos. Aperfeiçoar e aprender o maior
número de demanda possíveis. É exatamente para isso que a gente faz as audiências públicas, e queria
fazer outro registro em que você colocou. Infelizmente, hoje a gente não conseguiu fazer o link online
como em nenhuma outra audiência senadora, a gente teve essa outra prerroga va e não nha sido
levantado esse cenário para a secretaria e governo em que você pode fazer online com os dois senadores
(inaudível). E hoje quando a gente recebeu essa demanda operacionalmente, nós não conseguimos
construir isso na tecnologia de informação, infelizmente. Espero que eles tenham com os representantes
e que tenham acesso a tudo que está sendo discu do. E eu e o secretário Valter Casimiro estamos a
disposição de todos os senadores e bancada federal para debater esse projeto e que a gente sabe e tem
convicção e que o próprio governador também tem, é de que é um projeto que impacta sobre a
(inaudível) vida de Brasília.”
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RESPOSTA COMPLEMENTAR: A preferência dos permissionários está prevista na minuta de Contrato, itens
6.3.1 DOS ATUAIS OCUPANTES DAS ÁREAS LOCÁVEIS e nos itens 12.1.1 e 12.1.2.

NÚMERO: 28 (00:58:30)
NOME: Nilzete Campos
CONTRIBUIÇÃO: “Bom dia a todos quero cumprimentar aqui o pessoal que acompanha a mesa, quero
cumprimentar a senadora e quero agradecer a presença de todos. Me perdoem que eu sou muito ruim
de falar em público, quem se iden ﬁcar comigo me desculpa. É o seguinte gente, gostaria de pontuar
algumas situações, uma delas é que nós temos uma Cons tuição Federal e ela nós rede o direito de
segurança, transporte, saúde e educação. E eu acredito que ela não é separadamente como um local de
que a gente tenha usufruir disso. No caso do transporte, a gente não pensou direito no transporte, a
gente tem direito ao transporte de qualidade e no local a ser oferecido esse transporte também tem que
ter qualidade. Peço desculpas à Bruna porque o projeto está muito redondinho mas ele não é funcional.
Nós que vivemos na Rodoviária que sabemos de fato, o que ele cobra da gente e como ele funciona. Meu
pai é construtor então, alguns engenheiros novos chegam (inaudível) e só sabem no papel. Quem sabe de
fato é quem vivem naquela situação e quem constrói naquela situação e nós contribuintes da Rodoviária
estamos lá a 20, 30 a 40 anos. A minha família só dentro da minha casa são 9 pessoas, eu sustento cada
uma delas com a dignidade da Rodoviária e eu nunca fui em momento nenhum a pedir a ninguém que
me desse um pacote de arroz ou que me desse remédio de Alzheimer para a minha mãe e é da
Rodoviária que eu ro tudo isso.
Eu quero agradecer a Deus a oportunidade e aos meus companheiros (inaudível) e quero agradecer a
vocês também que são comerciantes liberais e que cada um de vocês que sobrevivem daquele lugar. Eu
gostaria de vocês aqui de quem tem o poder da caneta que o faça com muito carinho porque a
Rodoviária, pelo que estou vendo, o poder público está deixando de cuidar da Rodoviária para que ela
ﬁque completamente jogada e para que haja essa situação do público-privado. O que acontece com o
privado, eles querem lucro e vão querer rar de quem? Do pobre, oprimido e dos necessitados daquelas
pessoas que passam e comem do meu sanduíche de R$3,50. Entendeu? Porque eles não têm como ir no
shopping e gastar naquele local e como vai funcionar o estacionamento? Aquele estacionamento é
construção simples. Gente rodoviária não é Mané Garrincha onde as pessoas vão de vez em quando para
se diver r e não é aeroporto onde as pessoas que têm um poder aquisi vo melhor. Então sempre
passando por lá, são pessoas simples e carentes que dependem daquele lugar 100%. (Frase Inaudível)
único shopping popular que temos para ir, se chama Conjunto Nacional aí chega um pai com 3 ﬁlhos e vai
pro Conjunto Nacional e têm que pagar estacionamento, pensem nisso e analisem os fatos pois é muito
fácil no papel mas usualmente é bem complicado. Acredito que todas as pessoas que convivem na
Rodoviária são as que têm maior capacidade de falar (inaudível). Eu sei que vocês abriram espaço para a
gente tentar negociar, mas por que o poder público não faz todo esse projeto e cuida muito bem da
Rodoviária?”
RESPOSTA: Conforme previsto no Anexo 1 da minuta de contrato, em suas diretrizes gerais, "Durante o
período de obras de recuperação a CONCESSIONÁRIA deverá garan r mínima interferência no sistema
viário e na operação do Terminal do Plano Piloto". O próprio prazo de 4 anos para as intervenções
estruturais e de requaliﬁcação foi calculado em função de que a atual rodoviária não pode parar, visto ser
o centro integrador do Transporte Público de Brasília. Quanto aos estacionamentos, a premissa é de que
o transporte individual, ou seja, por carro, naquela região da Rodoviária, ajude a subsidiar as obras e
serviços necessários para a manutenção da Rodoviária. A re rada da cobrança das vagas do projeto
certamente acarretaria numa necessidade de aumento de arrecadação das outras fontes de receitas. A
escolha do modelo de concessão para projetos viáveis comercialmente permite ao Poder Público alocar
seus recursos em serviços básicos como saúde, segurança, que usualmente não apresentam viabilidade,
visto seu caráter essencialmente social.
NÚMERO: 29 (01:03:20)
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NOME: Thiago Ávila
CONTRIBUIÇÃO: “Bom dia a cada pessoa que está acompanhando essa audiência pública de hoje. É
muito importante a gente debater o futuro do Distrito Federal, porque a gente não está falando de um
mero problema técnico e sim da vida das pessoas em projetos da sociedade em que a gente quer
construir. A gente quer uma cidade orientada por lucro dos grandes empresários, hoje é uma cidade do
bem comum, onde as pessoas possam conviver e que possam transitar onde elas têm capacidade de
sobrevivência. Este edital novo a gente pode debater denúncias técnicas mas a real é um governo
orientado pelo os empresários e orientado pelas grandes construtoras. A realidade da especulação
imobiliária e do outro lado o povo, que está vivendo o pior momento da sua vida em uma pandemia
mundial em que segundo o úl mo relatório da CODEPLAN resulta em 297 mil famílias desempregadas e
200 mil em que já desis ram de procurar emprego, meio milhão de pessoas vivendo o pior momento da
vida dela e no meio, uma situação assim. A gente está pensando em garan r saúde pública, educação
pública gratuita de qualidade e transporte gratuito e tarifa 0 como em outros lugares, a gente está vendo
o governo pensando em entregar para os empresários mais uma fonte de receita e massacrando a
população a par r de estrangulamento econômico. O governador Ibaneis men u sobre a regularização
dos Ambulantes da Rodoviária e men u sobre a regularização dos quiosqueiros da Rodoviária e no meio,
a gente tem esse novo formato de shopping. Porque por enquanto é algo que defende o povo
trabalhador aí tombamento não permite e mil regulamentações, quando os empresários querem
abocanhar tudo. (Frase Inaudível) Letras, priva zação é uma forma do setor privado de obter lucro em
algo bem comum do povo. Toda vez que a gente pensa na concessão do direito ao transporte, a gente
tem que falar com a priva zação, funciona assinada no saneamento, na eletricidade, porque estão todas
essas na mira da priva zação também. É sempre assim, o setor privado mesmo antes da priva zação, já
inﬂuencia os órgãos de governo para uma polí ca que é uma gestão pública, mas é orientada pelo serviço
privado. Quando eles sucateiam o elevador, bem público e escadas rolantes, isso não é à toa, é para que
o povo compreenda que a gestão pública não é possível de ser feita e que a gente precisa entregar ao
empresário, sendo que é obrigação da gestão gestão pública fazer e garan r a Rodoviária, o lugar de vida,
um lugar de paz, liberdade, dignidade e lugar de direito ao trabalho de todas as famílias. Então a gente
pensa nisso já estão sucateando a Rodoviária propositalmente e vão fazer um leilão orientado pelos
interesses privados, para pequenos grupos econômicos, para que depois eles consigam nesse processo
fraudulento an -povo e fazer a mesma coisa que fazem sempre que é demi r trabalhadores, precarizar a
vida dos que já estão piorando o serviço, aumentar a tarifa e expulsar primeiro os ambulantes que estão
vivendo o massacre desde o dia vinte e dois de agosto naquela Rodoviária e depois expulsar os
quiosqueiros empregando nos grandes setores econômicos. A gente está presente em todas as vezes em
que a priva zação o governo no pior momento da vida dessas pessoas, está querendo lucrar em cima
delas e dá dinheiro aos seus grandes apoiadores de governo e apoiadores de campanha de dois mil e
vinte e dois. Mas tenho que dizer com todas as letras ao invés de aumentar a tarifa, expulsar (inaudível)
depois que o modelo de negócio do shopping não permite nada do que é vendido, ao invés de permi r a
expulsão dos trabalhadores (inaudível) em todas as letras. Manter nas mãos do povo, o governo tem que
garan r poder popular, o povo manda e o governo obedece.
E para concluir, eu ﬁco muito feliz de poder ter acompanhado já há três meses incansáveis dessas famílias
ambulantes que estão aqui e que veram na Rodoviária do Plano Piloto e que lutou todos os dias sobre a
pressão da Polícia Militar, sob pressão do DF legal, sofrendo um verdadeiro massacre na busca pelo óbvio
no meio da pandemia mundial que é garan r o direito ao trabalho. Então que a gente consiga uniﬁcar
trabalhadores ambulantes, trabalhadores quiosqueiros, porque essa luta é a mesma quando vem o poder
econômico, quando vemos gigantes desigual em todo o mundo, a gente precisa pensar em algo em como
a gente quer Distrito Federal, orientada para as pessoas e não para os interesses privados que o
governador Ibaneis tenha a dignidade de não querer empurrar goela abaixo no meio uma pandemia
mundial algo que não tem nada a ver com o interesse público. O povo quer saúde gratuita, educação
gratuita, direito ao trabalho e de direito ao transporte, só dinheiro para empresários. Então, vamos seguir
na luta todo apoio e saudação a luta das famílias ambulantes. Vamos juntos até a vitória.”
RESPOSTA DA MESA: “Obrigado pela sua par cipação.”
RESPOSTA COMPLEMENTAR: A garan a dos serviços essenciais como saúde, segurança, passa pela
alocação eﬁciente dos recursos da administração pública, que é a origem do modelo de concessão de
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serviços ou projetos atra vos economicamente.
NÚMERO: 30 (01:09:50)
NOME: Annie Caroline
CONTRIBUIÇÃO: “Bom dia a todos, eu sou arquiteta e urbanista, membro do Sindicato dos
representantes dos arquitetos. Eu acho muito curioso que está dita construção que se fala em construir
cole vamente dada como certa a todo o momento dessa concessão, que não é chamada de priva zação,
muito embora o próprio secretário no começo do nosso encontro, falou são só vinte e cinco anos e
muitos de nós não estaremos vivos quando isso tudo terminar. Vinte e cinco anos. Quero que o senhor
pense muito bem nessa data, nessa quan dade de tempo porque quando a gente fala de priva zação ou
de concessão, a gente está falando de dívidas, cole vizar de lucros privados. Então, vamos lembrar que a
Rodoviária é um projeto de arquitetura e urbanismo de um dos maiores pensadores desse país sobre
cidade que é o Lúcio Costa. Então, eu vou ler para vocês só um pedaço da percepção que o Lúcio Costa
teve sobre a Rodoviária em mil novecentos e oitenta e cinco, um pouquinho antes muitos antes dele
escreve Brasília revisitada em mil novecentos e oitenta e sete. “Eu cai em cheio na realidade e uma das
realidades que me surpreendeu foi a Rodoviária não nha. É um fundo forçado, em que toda essa
população que mora fora, entre em contato com a cidade. Então, eu sen a esse envolvimento dessa vida
intensa dos verdadeiros brasilienses. Essa massa que vive fora e conversa para toda a Rodoviária. Aqui é a
casa deles, é um lugar onde eles se sentem à vontade.Isso tudo é muito diferente do que eu nha
imaginado para esse centro urbano, como uma coisa requintada, meio cosmopolita mas não é quem
tomou conta deles, foram esses brasileiros verdadeiros, que construíram a cidade estão legi mamente.
Eles estão com a razão e eu é que estava errada, eles tomaram conta daquilo que não foi concebido para
eles. “ Foi uma baixaria. Então, eu vi que Brasília tem raízes brasileiras reais, não é uma (inaudível) de
estufa como poderia ser. Brasília está funcionando e vai funcionar cada vez mais na habilidade,no sonho
menor do que a realidade. E aí eu pergunto para quem está sendo construída uma cidade quando os
nossos ambulantes estão sofrendo repressão da polícia todos os dias, para quem está sendo construída,
uma cidade onde primeiro os ambulantes e depois os quiosqueiros. Vai sobrar o que aqui? Quem vai
lucrar com a cidade? Essa cidade está construída para que pessoas, essa eli zação quer meu voto como
conselheira de arquitetura muito simples chama-se gentriﬁcação. Gentriﬁcação vem de uma palavra
inglesa chamada gentry que signiﬁca nobreza. Eli zar e tornar nobre a Rodoviária necessariamente
signiﬁca excluir uma parcela signiﬁca va, importante da sociedade (frase inaudível).
E de maneira técnica, existe um estudo que o GDF nunca me respondeu que eu ﬁz parceria com diversos
professores da UnB, doutores em Planejamento urbano, em Geograﬁa e em Arquitetura e Urbanismo dos
quais eu nunca recebi a resposta nunca. Então assim eu quero saber o que o governo do GDF tem para
dizer para essas pessoas que pensam na cidade, mas que não pensam a cidade para uma elite não. O que
pensam a cidade como um direito à cidade para todos os cidadãos que pagam impostos que estão todos
os dias. A minha pergunta é a quem interessa priva zar a Rodoviária? Eu preciso que vocês me
respondam porque deﬁni vamente para essas pessoas que estão aqui, para os quiosqueiros não é.”
RESPOSTA DA MESA: “A gente gostaria de conhecer o seu estudo. Eu só estou reiterando porque a gente
não teve acesso na SEMOB mas a gente vai ter, você pode ter certeza que a gente vai revisitar esse seu
estudo.
Segundo, com relação a gente estar desenvolvendo um trabalho de priva zação da Rodoviária eu te
garanto que todo corpo técnico envolvido nesse trabalho e não teve essa ﬁnalidade. Esse projeto está
sendo colocada aqui, eu vou voltar a repe r. Ele é um processo que dá viabilidade econômica, os vinte
anos que te coloquei é o período da viabilidade econômica para que seja ﬁque sico-sustentável.
Basicamente é isso, em nenhum momento do projeto a gente deﬁniu ações em relação ao que você
levantou, de re rada dos permissionários e de re rada dos quiosqueiros. Em nenhum momento está
escrito no programa. Então assim, mas volto a repe r que todas essas contribuições e que nem todos os
outros processos de concessão que a secretaria vem conduzindo e só para te reiterar mas acabamos de
encaminhar essa semana que passou, os estudos do Veículo leve sobre Trilhos da W3 com setecentos
ques onamentos respondidos. Esses con dos e grande parte foram inseridos no projeto ﬁnal que foi
encaminhado ao Tribunal de Contas que ainda não vai como órgão de assessoramento, de
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=61026218&infra_sist…

59/69

29/12/2020

SEI/GDF - 53117669 - Relatório

acompanhamento nossa. Ainda vai provavelmente fazer uma série de outras alterações em contribuições
que nem a gente está recebendo da SEDUH e que nem a gente está recebendo do IPHAN. Então assim
esse projeto aberto para todos os arquitetos de Brasília, para todos os interessados que queiram
contribuir com ele. Obrigado.”
RESPOSTA COMPLEMENTAR: O estudo mencionado está presente no processo SEI n. 0401800001431/2020-71 e trás elementos para a avaliação da vedação legal existente de que ambulantes
regularizados possam u lizar a Rodoviária como ponto de vendas. O encaminhamento do mesmo como
subsídio para a revogação do instrumento legal está sendo acompanhado pela SEMOB.
NÚMERO: 31 (01:17:50)
NOME: Othon Azevedo
CONTRIBUIÇÃO: “Bom dia, sou Othon do apoio das centrais populares as pessoas extra-jurídicos, mestre
em direito em polí cas públicas de desenvolvimento econômico na área ambiental, de energias
renováveis e também direito a cidade. (inaudível) Nós vivemos uma moda, essa moda é ruim porque ela
dura os trinta anos mais ou menos. Que é o público é ineﬁciente e o privado é eﬁciente e é uma
linguagem até democrá ca que você ra do debate que o público é capaz de par cipar. Essa palavra é
carregada de ideologia que é transmi da por uma fachada técnica de eﬁciência mas é men ra pois é
profundamente ideológica. E o nome disso é neoliberalismo, que é feito para expulsar a população dos
setores das áreas comuns da cidade e é feita para priva zar a cidade. Então é muito estranho esse
projeto que foi apresentado. Não querendo desmerecer tecnicamente ninguém aqui até porque não sou
arquiteto e urbanista, mas Brasília foi feita através de um concurso de projetos. Cadê o concurso do
projeto? Onde está o edital para o concurso do projeto para as melhorias da Rodoviária? Porque não
pensaram nisso, que é um absurdo. A Rodoviária do Plano Piloto Roberto não tem um concurso de
projetos. Outra coisa, eles lançam o edital já para a concessão e cadê a mo vação, o fundamento de que
o GDF não pode com colaboração da população e da sociedade civil de que o próprio GDF pode ﬁcar com
a gestão da administração da Rodoviária e como se coloca como força verdade absoluta, porque não
temos dinheiro, é men ra. A economia é feita de alocação de recursos, o dinheiro é alocado sempre para
bens do lucro privado e para a segurança pública, para o encarceramento em massa da população
(inaudível) principalmente de ambulantes, trabalhadores informais, que se não verem como
trabalharem irão para a criminalidade que é outro vício. Isso é simples. E é esse o projeto, então se o GDF
quer nós escutar, dizemos não a concessão. E que seja feita a par cipação verdadeiramente popular, que
seja social, ampla e que durem anos, não importando se irá acabar o governo Ibaneis. Porque isso aqui é
para todos. Então nós solicitamos sim para (inaudível) social o concurso de projetos, mas não o projeto
que sejam a concessão para bens privados. Porque do jeito que está ali, vai expulsar todo mundo sim.
Porque quem vai ﬁcar recebendo os aluguéis vai ser a concessionária e esse vai ser nosso des no. O
comerciante que trabalha 30 a 40 anos não vai ter dinheiro para pagar, como falou a companheira
anterior, é gentriﬁcação. Eles vão querer lucrar para quem pagar mais vai ﬁcar com a loja, ai você vai rar
o pastel viçosa que existe desde a criação da Rodoviária vai colocar uma mul nacional, bem bonita a
fachada po Mcdonald's Burger King, nada contra eles mas eles não fazem parte da história de Brasília. O
que faz parte da história de Brasília são vocês (frase inaudível) par cipação popular e que seja feito um
concurso de projeto e que a forma de gerir, se o governo atual não consegue gerir a administração, então
escuta a sociedade pois tem muito a dizer e vai ter muitas ideias de graça. Obrigado pessoal.”
RESPOSTA DA MESA: “Othon vou fazer um comentário, sobre fazer o concurso de projeto, o estudo em
que a gente fez a apresentação aqui. O estudo seguiu que é o projeto original da Rodoviária e o pessoal
pode estar estranhando aqui, mas na segunda etapa que a gente não tem deﬁnida se vai implementar ou
não, vai depender de todas as contribuições que a gente receber. Mas ele faz parte do projeto original,
isso foi (inaudível) por toda equipe técnica.”
RESPOSTA COMPLEMENTAR: A preferência dos permissionários está prevista na minuta de Contrato, itens
6.3.1 DOS ATUAIS OCUPANTES DAS ÁREAS LOCÁVEIS e nos itens 12.1.1 e 12.1.2.
NÚMERO: 32 (01:23:16)
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NOME: Domingas Aparecida
CONTRIBUIÇÃO: “Bom dia, bom dia senadora carinho especial e muito obrigada por ter vindo e ao
administrador Josué. Tínhamos também aqui os assessores do senador (inaudível) e também o secretário
Luís Felipe. Obrigada pela oportunidade.
Eu quero dizer que dentro do projeto da Bruna eu vi alguns erros, primeiro que não foi ouvido o pessoal
que está dentro da Rodoviária. Eu estou na Rodoviária há 20 anos e sou umas das úl mas quiosqueras
ainda na Rodoviária (inaudível) dentro da Rodoviária em momento algum nós fomos procurados para
saber sobre a Rodoviária. Nós sabemos de tudo sobre a Rodoviária e ali é nossa casa, a gente vai pra casa
só para dormir e estar na Rodoviária não é luxo, é di cil para nós termos uma opção sonora. Nós temos
uma poluição visual, emocional e falar em emocional que ano em gente, ano di cil. Ano de pandemia,
muitas perdas tanto ﬁnanceiras e emocional,esse ano deveria ser ex nguido, inclusive de nossas perdas
de pessoas queridas. Mas dentro do projeto, está dizendo hoje que nós temos 600 mil pessoas diárias
dentro da Rodoviária, nós já vemos acredito mas hoje a Rodoviária está vazia e nós temos hoje um
déﬁcit, acredito eu dentro de uma audiência do Metrô, o ﬂuxo de pessoas diminuiu em 64%. Então hoje
estamos sofrendo demais, a Rodoviária acabou de passar por uma reforma que foi gasto 60 milhões e
gente eu trabalho desde 7 anos de idade e sou do interior. (Frase Inaudível) eu não faço ideia do que é 60
milhões, entende? É nós sofremos tanto nessa reforma secretário, nós comemos poeira e passamos tanta
diﬁculdade dentro da Rodoviária, e ela acabou de ser reformada (frase inaudível) que está dentro desse
projeto, piso que é para durar 10 anos. O do meu colega do quiosque já foi trocada 5 vezes, então na
minha opinião, a reforma da Rodoviária teve um peso que tem que ser inves gado. Um piso que dure 10
anos (inaudível) quiosque (inaudível) já foi trocado 5 vezes porque o piso está deteriorando. Então a
Rodoviária não tem necessidade reforma, o nosso administrador aqui presente, ele precisa de uma
empresa de manutenção e outros governos já veram empresas de manutenções, e nós não temos uma
empresa de manutenção. Como um administrador da Rodoviária vai manter um banheiro funcionando se
não tem as pessoas de manutenção (frase inaudível) se ele não tem e o governo não dá para ele
condições de manter a Rodoviária. A Rodoviária é a nossa casa, não priva zem a Rodoviária e não façam
isso com o povo da Rodoviária, o povo da Rodoviária precisa sim da Rodoviária. O governo assim como
disse o nosso querido (inaudível) priva zar a Rodoviária é um pingo no oceano. Para nós, a Rodoviária
funciona inteiro, então (inaudível) ofereceu ao governo que dizem em debate na Câmara Legisla va que
ele tem que rar recursos e colocar dentro da Rodoviária para manter a Rodoviária limpa e organizada. É
o que nós queremos gente, a Rodoviária é a nossa casa. Eu ﬁco triste de ver um banheiro quebrado com
torneira estragada e eu ﬁco muito triste e não é só por mim e sim por todos permissionários, ambulantes
e até pelas pessoas que dormem debaixo das marquises. Eu conheço vários deles e todos nós que
estamos ali e necessitamos de estar ali e quero ainda terminar com a citação do Lúcio Costa que desceu a
Escada Rolante, a intenção dele quando formulou a Rodoviária era para quando você entrasse dentro
dela e olhasse e os ministérios, e é lindo. De repente ele desceu e nha tanto comércio na Rodoviária que
só veria loja e eles escreveram a mão e isso quem nós falou foi doutor Cláudio que era superintendente
do IPHAN na época, e eles escreveram a mão. Eu errei a rua da Rodoviária é do povo, então a Rodoviário
secretário, ela é do povo e é só isso que tenho a dizer. Muito obrigada.”
RESPOSTA MESA: “Nós estamos endereçando os problemas que foram levantados e (inaudível) é muito
óbvio nas soluções propostas e ninguém inventou outra coisa. Estamos com o cenário 2 que é uma
proposta de urbanismo e de arquitetos, não é (inaudível) avaliados que inclusive está e já foi apresentado
para a SEDUH, sendo avaliado e vai ser (inaudível) Rodoviária (inaudível). Porque a gente levantou todos
a importância e o valor dela, então a parte do urbanismo já está tendo uma atenção especial no qual a
SEDUH já recebeu o projeto e estamos conversando com eles. O IPHAN é o próximo se não puder, e como
a gente está fazendo o máximo para que seja um projeto executado. Se o cenário 2 for muito fora dos
padrões que não possa aceitar ele será re rado, sem nenhum problema. As questões dos permissionários
existentes, está endereçada o contrato, o qual já falei que podemos melhorar o contrato e fazer o que
puder para analisar o contrato para vocês e está (inaudível) como foi solicitado pelo Valter Casimiro e a
gente está tendo o processo de acompanhamento. A questão é, o projeto é umaconcessão, então tem
um possível tem um acompanhamento especial do governo com os permissionários existentes regulares
(frase inaudível) com valores pré propostos que também vão ser avaliados no contrato, e também por
uma segurança para vocês ter um contrato, o contrato está lá e não é uma promessa e a gente também
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pode discu r ele. A questão do shopping da Rodoviária, eu acho que quando se fala em shopping, você
fala muito mais da parte de operação do serviço. Os estudos da Rodoviária a gente não colocou
obrigações, limites de serviços e não colocamos que tem que ter Mcdonals´s, não alteramos um
cen metro dos lojistase serviço que está nos estudos. O que se propõe é um certo padronização pelo
valor histórico (frase inaudível) a gente está aceitando os permissionários e estamos dando o apoio da
manutenção. Não estamos dando as lojas, vai ter lojas de celulares e de pastel e isso não muda um
cen metro do po de loja, (frase inaudível) Rodoviária para Brasília. E a tem que pensar, nós estamos
falando de 140 lojistas de ambulantes mas estamos falando também de 600 mil pessoas (frase inaudível)
pessoas que está passando por um lugar com problemas estruturais, é tudo mundo sabe que a gente ﬁca
fazendo obra e aí é muito caro 30 milhões mas a gente faz o que pode, o governo faz o que pode nessa
parte. E a parte da obra a gente está colocando (inaudível) técnica para as empresas que forem fazer as
obras com especiﬁcações técnicas pesadas, digo empresa com experiência comprovada nesse po de
obra. Não vai ser a primeira grande obra que vai ter no Brasil sem ter remoção de gente. A gente faz
ponte com carro passando em cima, a engenharia tem essa capacidade e é questão de planejamento e
de competência técnica.”
RESPOSTA MESA: “As empresas das que recebemos alguns estudos, quando nós lançamos a proposta de
manifestação de interesse para a Rodoviária, esse estudo que foi selecionado não diz absolutamente
nada com relação à proposta efe va do processo de concessão. Digo isso porque a gente tem uma
experiência já em alguns processos em que a gente promoveu concessão tanto no governo federal há
alguns anos. O estudo, a gente recepciona, analisa e modiﬁca do que é do interesse da população e do
governo e é isso que estamos fazendo aqui hoje. Não quer dizer que a empresa que par cipou da PMI,
ela tem uma condição diferenciada na par cipação futura do processo de concessão. O fato de você ter
uma empresa que prestou serviço a Rodoviária recentemente, não quer dizer que ela tenha algum
diferencial compe vo daqui a 4 meses, 5 meses e 1 ano, quando esse processo es ver se concre zado,
se vier concre zar. Obrigado.”
NÚMERO: 33 (01:36:10)
NOME: Nelson Buganza
CONTRIBUIÇÃO: “Primeiramente quero cumprimentar o secretário Luís Felipe aqui pela sua eloquência,
pelo seu poder de trazer todo mundo pra cá pra fazer essa Audiência Pública, nós não podemos rar esse
mérito do secretário que nada mais é do que uma situação que ramos o chapéu aqui. Quero agradecer
também à senadora Leila, ao administrador Josué e a todos os senhores e senhoras aqui presentes, que
vieram aqui para ver um relatório frio, um relatório calculista. Não tenham medo de aﬁrmar que haverá
uma transferência de renda violenta. É uma transferência de renda. É re rar renda do povo e passar para
uma empresa que já tem um domínio sobre Brasília, um domínio grande. Basta ver as obras que estão
sendo realizadas no ﬁnal do Eixo, vocês vão ver lá Concrepoxi. É uma transferência de renda. Não tenham
receio. Foram esquecidos desse relatório, e faço aqui uma crí ca constru va viu secretário, pois já es ve
algumas vezes com Vossa Excelência, o Senhor me recebeu lá, mas nada do que foi dito lá foi acatado.
Não dão neste relatório direitos de Terceira Geração, Direito do Consumidor está sendo afastado. O
empreendedorismo tão importante nessa seara, também está sendo afastado, é um relatório que
esquece situações de extrema importância, e a condução desse trabalho trás ainda um esquecimento
maior nessa seara que nos encontramos, uma situação de pandemia. Foi totalmente esquecido. Nós
estamos vivendo numa fase hoje numas das mais terríveis. Uma fase mundial, mas o governo do Distrito
Federal não quer saber disso. Eu já es ve com o governador, posso dizer com tremenda tristeza que fui
seu conselheiro na OAB, faço aqui uma mea-culpa disso, fui seu conselheiro, e até o julgava como um
amigo, mas escutei da boca dele que ele queria transformar a Rodoviário num Shopping. Não se
enganem! Escutei da boca do governador lá no Sol Nascente, onde es ve eu, Keeslew e um outro colega,
nós fomos até lá atrás do governador. Escutei da boca dele: “Vou transformar a Rodoviária num
Shopping!”. Então não tenha essa ilusão de que a Rodoviária é para o povo, essa ideia foi esquecida, e
nem o povo foi pensado em razão da pandemia, o que é mais triste ainda. Finalizando, eu só gostaria de
colocar uma coisa. Eu só vi aqui a rapidez com foi colocada a Audiência Pública me espanta também,
porque estão recebendo propostas. Vi aqui uma planilha, eu não entendo nada de planilha viu secretário,
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não sou engenheiro – comecei minha vida até fazendo um curso de matemá ca, mas três meses depois
vi que eu não nha condição pra isso-, mas vi uma planilha aqui e notei um detalhe, um detalhe
importante: a receita terá que ser acrescida de 3 a 4 vezes. É isso que estão se pretendendo. Acho muito
di cil que ﬁque qualquer das pessoas que os senhores hoje estão na Rodoviária. Eu duvido! Coloco aqui
meu nome em jogo. Detalhe: eu fui um dos primeiros advogados que brigou naquela Rodoviária com o
governo Roriz e consegui manter lá as pessoas, consegui uma liminar no tribunal, enﬁm. Conheço a
Rodoviária desde 2002, cheguei nesta cidade em 1996, e posso garan r: a paro que estar nas planilhas,
só vai ﬁcar na Rodoviária mesmo os grandes empresários, então não tenho dúvidas, é uma transferência
de renda, e está sendo feita agora numa situação, como dizia o grande ﬁlósofo e imbecil: “vamos passar a
boiada”.”
RESPOSTA MESA: “É, já es vemos algumas vezes juntos, agradeço a sua fala, e gostaria de fazer só algum
registro com relação quando você colocou que nós ﬁzemos uma apresentação um pouco rápido, mas foi
de propósito mesmo, quando estou dizendo de propósito é porque nós temos um tempo limite, até pela
legislação e pela pandemia que estamos vivendo, pra dá um maior número possível de par cipantes,
como te deu a palavra agora e estou dando pra todos que estão aqui presentes. Se eu me alongo na
reunião, e eu já ve esse comentário em outras audiências, eu recebo a reclamação ao contrário, de que
eu estendi a apresentação para evitar o maior número de par cipantes. Então assim, como a gente já
vem fazendo algumas audiências no governo Ibaneis, eu preferi dá hoje, fazer hoje uma apresentação
mais sucinta, mas vou voltar a repe r: todo esse material está disponível no nosso site pra ser cri cado,
melhorado e receber todas as contribuições. Então eu preferi fazer isso hoje de dá o maior número de
par cipantes com suas contribuições. Agradeço a sua contribuição.”
NÚMERO: 34 (01:43:24)
NOME: Keeslew Caixeta
CONTRIBUIÇÃO: “Boa tarde a todos, cumprimento todos as autoridades que estão aqui, a mesa, a
senadora Leila e todos os demais presentes. Eu gostaria que as questões aqui colocadas por mim não
fossem levadas para o lado pessoal, até porque eu tenho uma admiração pela composição da mesa, e das
pessoas que estão envolvidas com esse trabalho tem um gabarito muito alto, como pessoas, como
técnicos, como funcionários públicos do governo. De toda forma, eu tenho crí cas terríveis a esse plano
de concessão, esse plano de concessão para mim é um lixo, um lixo colocado à sociedade de Brasília que
não merece vir gente de fora pra cá, pegar os recursos da nossa cidade e mandar pra fora. (inaudível, mas
é o nome de uma empresa) de Pernambuco, fez uma obra miserável na Rodoviária. Eu sou contra essa
empresa, que deve ter seus técnicos e seu nome renomado, mas veio pra Brasília através do governo
Ibaneis, e ela fez uma obra de péssima qualidade na Rodoviária. Eu que sou engenheiro, lá na Rodoviária,
pilares com ferragens expostas, há tempos. Como que criaram uma obra de 2 anos, 3 anos e ninguém vê
um pilar com ferragem exposta? Não dá um tratamento, não colocam um produto químico ali pra
diminuir a ferrugem. Esse é um detalhe pequeno que pra mim morreu aqui. Agora, a concessão, nós
ﬁzemos um projeto simples, a toque de caixa, ﬁzemos em 90 dias, muito rápido, não foi um projeto muito
bem elaborado, mas esse projeto previa: casa de abrigo para mendigos, espaço para ambulantes, espaço
para todo mundo que trabalha na Rodoviária, e cabia ainda mais lojas. De certa forma, nós temos que
fazer a Rodoviária um projeto social, e não é um projeto, como disse várias pessoas aqui, de entregar
aquele espaço público concebido há anos trás, que foi declarado por Niemeyer, o coração da cidade,
aonde todas as pessoas se unem, pois Brasília não tem esquina, não tem ponto comercial de centro de
cidade, é a Rodoviária do Plano que representa isso. Eu quero dizer o seguinte, quando lá atrás nós fomos
a favor de uma PPP, fomos até cri cados, nós demos solução para que essa PPP não fosse administrada
pelo governo. Senadora, o que que vale 190 milhões para o governo do Brasil, para o governo de Brasília?
190 milhões foi o argumento que eles usaram para uma empresa vir e alocar de recursos em 20 anos, 5
anos, não me recordo quantos anos aqui agora (eu ﬁquei nervoso na hora que falaram). Gente, 190
milhões, quanto vale isso pro governo do Distrito Federal? Me respondam? Agora eu quero dizer o
seguinte, pensa bem: nós vamos pegar a Rodoviária, entregar para um grupo de empresários para sugar
nós lojistas, população, o povo, recolher todo o dinheiro de Brasília, dinheiro de 600 mil pessoas e vai pra
onde? Pernambuco... Então, nós temos projeto ali para organização social administrar o terminal
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Rodoviária. E outro argumento que eles usaram foram: não é só administrar a Rodoviária, é administrar o
complexo de viaduto. Isso aí gente já elimina um tanto de empresas pra par cipar, qualquer organização
social, qualquer pequeno micro empresário jamais teria condições de par cipar duma licitação dessa,
mas as condições foram colocadas aqui, que a empresa teria que ter experiência de administrar terminal
de 100 mil pessoas. Gente, pelo amor de Deus, administrar um espaço público daquele, Josué está lá, um
herói, administrando aquilo ali sem dinheiro, está administrando e a coisa está funcionando. Agora
precisa vir um grupo de 10 empresas, de 5 empresas, de fora de Brasília pra chegar aqui pra administrar
um terminal daquele. Josué, pelo amor de Deus, Josué, não tem condição, gente. A Associação dos
Usuários da Rodoviária de Brasília se posiciona totalmente contra da forma que está sendo feita, eu me
posiciono contra, vou lutar, vou brigar, e sou contra mesma a forma de concessão que está sendo feita
aqui. Essa forma não engloba a sociedade de Brasília, daqui a pouco vamos estar com Starbucks, com
McDonald's, com C&A, e nós vamos parar aonde? Aonde foi abordado os lojistas, vocês vão ﬁcar ali por
um preço de 120 reais por metros quadrados mais o condomínio que vai ser gerado. Quanto vai custar
esse condomínio? Cadê o preço disso? Aonde vocês ﬁzeram esse cálculo? Qual é a conta? Apresenta para
nós, pra gente entender. Olha só, existe uma lei que nos garante ali até 2023 por mais 10 anos. Vocês vão
derrubar a lei? Pelo amor de Deus! Esse negócio está um lixo, um lixo. Nós não podemos deixar, nós
temos que nos mobilizar e brigar contra esse negócio até que o governo Ibaneis faz, porque o governo
Ibaneis está determinado em fazer isso. Aplaudo o governo, tem várias coisas boas na cidade, mas essa
concessão da Rodoviária está um lixo, ela não pode acabar com o emprego de 5 mil pessoas que vivem
daquilo ali. Nós temos solução para isso, já apresentamos para várias instâncias do governo, várias
secretárias, mas não deram nem moral para gente. Nós somos a favor do governo deixe a gente
administrar. Administrar sem recursos não tem condições. Como você administra sem recursos? Parabéns
Josué pelo trabalho que você tem feito na Rodoviária, pela tua luta, pela tua coragem, sabe? Eu admiro o
seu trabalho fortemente, mas nós da sociedade não podemos ser esquecidos, nós somos seremos
humanos e estamos aqui há anos, aí um grupo de empresário vai pegar esse dinheiro? Sou contra. E
quem ver junto, vamos brigar juntos. Obrigado.”
RESPOSTA MESA: “Nos estudos que a gente tem, a gente pode discu r via estudo uma previsão de rateio
aonde foi feito um estudo econômico, técnico e ﬁnanceiro, está sendo ofertado em torno de 15 reais, só
pra esclarecer.”
RESPOSTA MESA:“Eu entendi que você fez aquela primeiro aquela abordagem em relação à equipe
técnica, eu agradeço, mas depois você bateu forte, mas tudo bem, eu entendi que você primeiro
preparou pra depois bater, mas faz parte do processo. Só queria reiterar até para as próximas falas, eu
não estou aqui, nós da equipe da SEMOB, nós somos obviamente governo, mas em relação à empresa
que fez os úl mos trabalhos na Rodoviária, não posso dar juízo de valor, inclusive é de outra Secretária, e
a qualidade do serviço, eu sou a favor que seja inves gado o que aconteceu e o porquê de tanta
reclamação em relação à empresa.”
NÚMERO: 35 (01:53:40)
NOME: Senadora Leila
CONTRIBUIÇÃO: “Cumprimento o Luís Felipe, o Secretário execu vo da Secretaria de Mobilidade,
cumprimento também os demais par cipantes da mesa, cumprimento a todos que falaram aqui. Luís, eu
vim na condição de senadora da República, hoje estou senadora, tenho muito respeito pelo corpo técnico
que hoje trabalham na gestão pública dos governos. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês. E sei o
quanto vocês são qualiﬁcados. E é natural vocês venham aqui e representarem o governo, e nós todos
aqui entendemos. Eu quero complementar todas as falas e sinte zo e muito a nossa indignação, e que é a
minha também. Hoje eu sou polí ca e represento o povo. Eu sou usuária da Rodoviária, eu sou ﬁlha
dessa terra, eu cresci vendo aquela Rodoviária, o formigueiro, e fui muito feliz ali porque era dali que eu
par a. Saia de Tagua nga, parava ali na região central, na Rodoviária, ou pra ir pro Centro Educacional
Maria Auxiliadora, que eu era bolsista, ou pra ir para o Setor de Clubes, onde eu treinava. Então a
Rodoviária, que eu quero que o governo entenda, e a Rodoviária é o “coração do povo” dessa cidade, do
povão, do pobre, aquele que não tem um carro, aquele que depende do transporte público pra chegar
naquele lugar, e Brasília se adequou aquela realidade, que a gente sabe que precisa melhor, e eu não vou
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ser hipócrita e fazer um discurso populista aqui, e não entender que o governo talvez tenha sua intenção,
ou parte dele, não vou generalizar, de prestar um melhor serviço à comunidade, mas não tem como, no
caso da Rodoviária, todas as pessoas aqui, que são ambulantes, serem ignoradas nesse processo. Então
eu quero dizer que em nome dos representes dos senadores, do Regufe, do Izallci, que eu ﬁz questão de
vir aqui. Eu quero dizer ao governo que não vai poder ser assim, nos vamos discu r muito, e está faltando
uma coisa aqui, uma coisa que estão faltando no mundo, é empa a. Nós estamos vivendo numa
pandemia. Avise isso para o nosso querido governador. Uma pandemia que está destroçando famílias,
que está fazendo brasileiros perder as esperanças, e eu não posso, como parlamentar, como represente
do povo, chancelar uma situação dessas. E eu tenho certeza que os demais senadores, aqueles que estão
representando, não farão isso. A gente tem que respeitar o me, a gente tem que entender o cenário que
as pessoas estão vivendo, e essas pessoas estão vivendo 20 30, 40 anos ali naquele lugar, e quando a
gente pensa em melhorar uma questão, ninguém é bobo aqui. Isso vai impacto na oferta do serviço
dessas pessoas, que são pessoas pobres, que vai ali, chega de manhã, às vezes nem tomou café da
manhã, vai na Viçosa. Eu fui na Viçosa, eu comi pastelzinho com caldo-de-cana da Viçosa pra ir treinar, e
chegando à noite, como muitos brasileiros, não nha jantar em casa, mas tomou um sopão do
restaurante português. Porque eu conheço aquilo ali. Então, o que eu quero dizer, para todos vocês,
técnicos, que chegaram, que o governo tem que entender a realidade do seu provo, e os espaços que
signiﬁcam e representam para aquele povo. A Rodoviária é um espaço democrá co, é um espaço onde as
pessoas mais simples se sentem pertencentes a isso aqui, a esse poder, a esse quadrado, é ali que elas
enxergam o que verdadeiramente é o signiﬁcado para elas do que é o planalto central, Brasília. É aquilo
ali. Então eu quero pedir, mandar humildemente esse recado ao governo do Distrito Federal que isso não
vai ser como está sendo planejado, tem que ser conversado, tem que ter par cipação popular, tem que
ouvir os ambulantes. Eu quero peço a vocês empa a, empa a, e respeito pela população dessa cidade.
Eu sei que vocês estão aqui representando e vocês foram maravilhosos, não tenho o que falar, mas por
favor, empa a por esse sofrimento. Não é a hora de discu r uma concessão, não é a hora de discu r uma
situação que vai emplacar na vida dessas pessoas, e também dos brasilienses. Aquele lugar é o coração
do povo humilde dessa cidade. Obrigada.”
RESPOSTA MESA: “Tenha certeza que nós vamos trabalhar isso com vocês. Todos nós estamos abertos a
essa discussão, o Secretário Valter Casemiro também está aberto a essa discussão.”
RESPOSTA COMPLEMENTAR: A questão dos ambulantes está sendo tratadas nas instâncias e com os
órgãos competentes.
NÚMERO: 36 (02:03:04)
NOME: Delvani Almeida
CONTRIBUIÇÃO: “Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui na mesa e também aos demais que tem
nos apoiando. Eu só queria tentar traduzir um pouquinho o meu sen mento. Porque eu sei que as falas
que estão aqui carregam sen mento, dor, angús a, preocupação, indeﬁnições, insegurança, medo. Eu sei
que o governo certamente pelo seu corpo que está aqui posicionado tem melhores intenções em
melhorar a Rodoviária. E é claro que aquele aparelho daquele que tem uma pegada como tem na
Rodoviária, com 600 mil pessoas, é importante apresentar um trabalho digno pra população de Brasília
que merece. Então desmerecer a necessidade de melhorias a gente não podemos desmerecer, agora dá
pra gente fazer isso, e como está sendo colocado aqui a várias mãos, e todo mundo está contribuindo
aqui, e eu posso dizer pois conheço o (inaudível) há 40 anos. Então o nosso administrador está aqui
correndo o tempo todo, atendendo, assis ndo, vendo, e dando a melhor resposta que pode pelas suas
possibilidades. Eu sou admirador seu, e sei que estamos sendo representados no governo. Eu queria só,
talvez, pensar a nossa associação que tem lutado pela nossa classe, e também pelos demais seguimentos,
e todo mundo está lutando pela questão sobrevivência. E par cularmente eu gostaria de dizer que a
Rodoviária, acima de tudo, é um local de prestação de serviço social. Todos nós ali, e eu estou lá há 40
anos e não sou milionário, trabalhando pra camente todo a vida, então é um local de sobrevivência, mas
é também um local que favorece os menos favorecidos. E vou dizer uma coisa, com números prá cos: o
meu ramo de negócio lá, pela média, a pessoa com 2 ou 3 reais come e bebe no meu estabelecimento.
Ele compra um pacote de biscoito e uma caixinha de suco, com 2 ou 3 reais ele se alimenta, faz um
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lanche. Assim como come um pastel, compra capinha de celular, aquilo que a gente presta de serviço de
lá. Em Brasília, pelo que conheço, a gente presta um serviço social para aqueles que não tem condições
de comprar. Um tem um ali uma lanchonete, outro tem uma loja de alimentos, então a gente sempre
cuida, porque sabemos que a vida é dura, em muitos aspectos, e nem todo mundo tem a mesma sorte e
a mesma oportunidade. Então eu queria sugerir viu nosso secretário Luís Felipe, à mesa e todos que
estão par cipando, a diﬁculdade e angus a maior é que nós, dada a nossa limitação ﬁnanceira,
econômica, estamos nos arrastando há bastante tempo. O governo, tenho certeza que pode ser sensível
a todos nós, pra gente construir alguma coisa que atenda a todos os lados, o governo talvez consiga
inves r um pouquinho ali e melhorar, mas que contasse também com a Associação, Uni-trailer, pra a
gente construir alguma coisa que a gente pudesse resolver o problema da Rodoviária. Talvez não precise
nem de tanto dinheiro, os 190 milhões. Quem sabe se a gente fazer alguma coisa, ver a oportunidade,
nós lutados, a Associação, por muitas vezes, o governo deixasse nas nossas mãos pra gente gerir e
encontrar resultado ﬁnanceiro para supri a necessidade, manter o banheiro limpo, por muito tempo
nossa Associação pagávamos para alguém cuidar dos banheiros, e deixamos um cheiro agradável. Ali é
nossa casa, nosso ganha-pão. Então a gente sempre teve uma contrapar da porque o governo não deixa
o dinheiro para o Josué, temos que comprar uma torneira, uma lâmpada, um papel, um material de
escritório, a gente sempre brigou por isso, porque a gente sabe que ali tem limitação. Então secretário, a
gente não tem com quem falar, com quem nos atender, a gente se sente órfão, no vazio. Então se vocês
pudessem deixar um canal aberto, deste projeto, para a gente pudesse entende os prós e os contras,
poderíamos diminuir bastante esse tensionamento que estamos vivendo. Todos queremos uma
Rodoviária melhor, ter um cliente melhor, receber um amigo ali todo dia, eu ﬁco ali 10 ou 12 horas por
dia. Eu moro na Rodoviária e durmo em casa. Então eu vejo que a gente pode trabalhar. Hoje o governo
Ibaneis certamente tem seus projetos, e se ele pudesse ser um pouco mais sensível eu acho que dá pra
gente caminhar juntos e fazer algo compar lhado. Cada com as suas atribuições e responsabilidades, e a
gente dá o melhor que a gente pode pra Brasília. Acho que Brasília merecer. Eu sou grato a Deus por essa
cidade, porque ela me deu oportunidade. Obrigado e Deus abençoe a todos.”
RESPOSTA: “No que diz respeito à Secretária, a Secretária está plenamente aberta, a equipe está sempre
disponível pra sentar. O que eu pediria, a gente recebeu um estudo, eu volto a repe r, a gente recebeu
esse estudo, analisem o estudo, vocês têm tempo pra isso. Vocês já têm outra proposição, vê se a gente
tem outra interface, se existe alguma comunicação, se existe algumas áreas que podem ser simpliﬁcadas,
melhoradas. Eu acho que essa é a ﬁnalidade. A equipe que a gente tem trazido do Governo Federal, a
equipe técnica, temos a humildade pra saber que não somos os donos da verdade, e que esse projeto
não é o melhor dos cenários, até porque tem esse viés que está sendo colocado aqui nessa audiência,
que muitos às vezes que estão nessa mesa, embora sejam moradores daqui, não conheçam essa vida que
a Rodoviária representa para as pessoas. Por isso eu coloquei no início, para o Thiago, se a gente iria
con nuar ou não a audiência, a audiência é importante justamente para isso, para que a Bruna, para o
Henrique ou o resto da equipe que está aqui presenta, para mim, e para o secretário que está assis ndo a
audiência para a gente também absorver esse cenário que está sendo colocado aqui e que a Senadora
Leila foi muito feliz em colocar. A Secretaria está aberta, a gente recebeu o estudo, ﬁzemos algumas
intervenções e algumas melhorias que a gente achou mais importante, mas a gente não está fechado a
escutar o que que pode ser considerado, entre alguns estudos que já possam estar prontos, e esse que
estamos trazendo agora. Vou colocar que falei no início da audiência: esse trabalho é um trabalho que
tem um caminho a percorrer, a Audiência Pública é um ponto focal do processo, mas gente tem um
caminho ainda a percorrer ainda, com séries de intervenções, vamos ter que levar isso para a Câmera
Distrital, vamos ter que levar isso para a bancada federal, temos um caminho a percorrer. O que a gente
quer, e que foi a ﬁnalidade que nos foi passada, que é construir um projeto para se melhorar a
Rodoviária, que é uma tenta va de governos. E que não se consegue chegar num denominador, e isso
está plenamente demonstrado nos levantamentos que foram feitos. Passam 10, 15, 20 anos e a
Rodoviária está aí se deteriorando ao longo desse período e não se consegue uma melhoria disso.”
NÚMERO: 37 (02:13:00)
NOME: Vanessa Borges
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CONTRIBUIÇÃO: “Bom dia a todos. Primeiramente não sei falar bonito, a gente ﬁca nervosa quando vem
aqui na frente, eu vim aqui falar como mãe de família. A todo momento o senhor falou que nha espaço
para vendedor ambulante, e eu não vi, a gente não está vendo. É muito bonito de ver o projeto de vocês
pra vocês, porque vocês não pensam naqueles lojistas que estão lá. Porque foi igual ao que o primeiro
senhor falou, pois vai ser para o lojista que pode mais. Outra coisa, quero dizer para vocês e para este
governo, que se chama Ibaneis, que nós não somos lixo, que ele pega, varre, e coloca debaixo do tapete.
Nós somos primeiro seres humanos, segundo somos pais de famílias, que dependem daquela Rodoviária
pra trabalhar, pra levar o sustento para casa. Este governo só não pensa em nós, como ele não nos
recebem, como ele não tem projeto para nós. Aí eu não vi em lugar nenhum no projeto de vocês que
atento o vendedor ambulante. O movimento tem um projeto onde já foi jogado várias vezes na mesa dos
representes do governo uma solução para nós. Nós não queremos ﬁcar ali no chão, na Rodoviária, a
gente quer um espaço para trabalhar. A gente não quer esmola do governo, a gente não quer favor do
governo, a gente simplesmente está pedindo pra deixar a gente trabalhar. Governo este que está
passando um decreto onde via acabar com o vendedor ambulante em todo o redor de Brasília. Aí eu te
pergunto. O que vai fazer com a gente, Ibaneis? Você vai fazer o que com as mães de família que estão
ali? Vai fazer o que com aquele povo que está ali há mais de vinte anos com pano estendido no chão? Só
meu esposo tem ali dez anos naquele Rodoviária. Vocês vão fazer o que com a gente? É muito bonito o
projeto de vocês, que serve para os grandes empresários, mas pra gente não serve. E a gente queria que
vocês fossem um pouco mais humanos, que esse governo fosse humano e enxergasse todo mundo que
estão ali. Eu tenho uma ﬁlha com doze meses de idade e outra que mora com minha mãe. Eu vou fazer o
que se eu não puder trabalhar ali? A cada dia que passa ﬁca pior nossa situação ali. É polícia correndo
atrás de nós, é a AGEFIS que é o órgão no mal que você, Ibaneis você disse que a AGEFIS é o órgão do mal
que iria acabar. E cada dia que passa você está dando mais poder a eles. Você está pagando a polícia,
você está desviando a função da polícia, que é nos dar segurança e está colocando a polícia para nos
tratar como bandido, e eu lhe digo: eu compro minha mercadoria, eu pago nota ﬁscal, a minha
mercadoria não é um mercado ilegal. Como o povo do governo que fala que noós somos informais, que
nós somos ilegais, que nossa mercadoria serve para plantar droga. Não é não. Ali bandido não vai correr
com pano nas costas não. Todos nós que estamos ali somos trabalhadores. E dependemos disso ali. E nos
não ramos o público dos grandes shoppings não. Porque quem compra de nós é o pobre, o pobre que
tem 20 reais pra dar numa camiseta na nossa mãe, ele não tem 100 reais para comprar no shopping.
Então não vem dizer que nós, vendedores ambulantes, atrapalhamos o comércio dos grandes
empresários que nós não atrapalhamos, o público deles são outro, o público deles é os ricos, nós
trabalhamos com os pobres, e nós somos pobres, e nós não somos lixos, o governo tem que ser humano
e enxergar cada um que está ali, tanto os pequenos empresários, tanto nós, vendedores ambulantes, que
nós não somos lixos. Governador Ibaneis seja homem, cumpra com que você prometeu na sua
campanha. Você foi dentro daquela Rodoviária e pediu o nosso voto. Seja homem e nos atenda. Já tem 5
meses que vamos naquele Palácio do Buri pegar sol quente na cara, pegar chuva, eu estava lá com meu
bebê de 2 meses e você nunca nos atendeu, e o seu secretário que você coloca para nos atender vem
com historinha para nos enrolar, para que esse projeto ande. E nós estamos aqui, e nós vendedores
ambulantes dizemos que vamos resis r até o úl mo dia, pode colocar a polícia em nós que nós
con nuaremos correndo, pode aumentar a sua AGEFIS que vamos con nuar correndo, porque nós não
somos bandidos, nós não temos outra forma de viver. Nós temos a Rodoviária, você não precisa dar a
Rodoviária pra nós não, você só precisar deixar nós trabalhar e dar um local decente pra nós trabalhar.
Você precisar ser humano, você precisa ter vergonha e cumprir com suas promessas de campanha, que
só servem pra rar o voto do povo.”
RESPOSTA: A questão dos ambulantes está sendo tratadas nas instâncias e com os órgãos competentes.
NÚMERO: 38 (02:20:55)
NOME: Ousmane
CONTRIBUIÇÃO: “Eu acredito se todos fazem da forma que nós fazemos, solução vai ter. Primeiramente,
pelo todo o tempo que moro aqui, estou observando e ouvindo as pessoas falarem. Eu sou um imigrante
senegalês, trabalho na Rodoviária também. Ouvi cada palavra dita aqui e percebi que vocês da mesa
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estão sen ndo o que nós falamos. Gostaria muito que o que você para abrir um diálogo, isso seria uma
grande ajuda para nós. Porque o que está acontecendo na Rodoviária, que inclusive às vezes algumas
pessoas falam que estamos até men ndo, mas não é men ra, não é cinismo. Lá na Rodoviária muitos
brasileiros trabalham, muitos imigrantes trabalham. Durante 20, 25 anos trabalhando lá, muitos tem até
netos de camelô trabalhando lá. Atento nisso, vocês têm que perceber uma coisa que está faltando lá na
Rodoviária, que é segurança pública. Se vocês forem lá, vão perceber que todo o problema que estamos
passando é por causa da ﬁscalização junto dos policiais. Se você está pensando numa solução, por que
mandam a ﬁscalização junto com os policiais por 24 horas para desesperar os ambulantes, pegar as
mercadorias da gente, jogando pimenta, sem que a gente aja com violência. Violência vem deles, dos
ﬁscais e dos policiais. Atento nisso, há tanto uma discriminação total. Eles dizem que vão nos levar pra
delegacia do imigrante. Delegacia do imigrante? Não existe isso, não existe isso. Teve senegalês que foi
imobilizado pela delegacia, mas o povo senegalês tem o seu valor, somos trabalhadores. Tem também
muitos paquistaneses trabalhando na Rodoviária. Somos honestos, não somos drogados. Deixem a gente
em paz trabalhar na Rodoviária. Espero que vocês tomem uma decisão para conseguir um local pra gente
trabalhar, ganhar a vida, sustentar a nossa família. Estamos chegando no ﬁnal do ano, mas chega de
violência. Muitos lá têm responsabilidade e precisam trabalhar, precisam que sejam regularizados.
Obrigado a todos vocês.”
RESPOSTA MESA: “Obrigado Osmani pela sua palavra, você só nos passou mais responsabilidade, o que a
gente já nha antes da audiência, mas faz parte do processo, mas espero que consigamos chegar num
denominador comum ao longo desse trabalho.”
CONTRIBUIÇÕES VIA WHATSAPP NA AUDIÊNCIA PÚBLICA
NÚMERO: 39
NOME: Gabriel
CONTRIBUIÇÃO: “A galeria dos estados está dentro da Concessão?"
RESPOSTA MESA: Sim, a Galeria está considerada no projeto.
5.

CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

Entende-se que o processo de par cipação social em questão atendeu os obje vos de esclarecer aos
interessados algumas dúvidas relacionadas aos documento que foram objeto de discussão e de receber
contribuições tanto de caráter opina vo da população afetada e sobre aspectos técnicos.
Questões que hoje extrapolam o escopo do projeto mas que tem chance de impactar na sua estruturação
ﬁnal serão acompanhadas pela SEMOB.
Observa-se que o empreendimento em estruturação ainda poderá ser aprimorado e ajustado
previamente à licitação em decorrência dos seguintes procedimentos:
Análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF - após a aprovação deste Relatório, a nova
versão ajustada dos estudos de viabilidade e das minutas de edital, contrato e anexos será
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 - no termos de eventuais auditorias que
venham a ser realizadas pelo órgão de controle.
Avaliação de aspectos urbanís cos do projeto - embora a aprovação deﬁni va se dê com base nos
projetos execu vos que são desenvolvidos após a contratação do empreendimento, a SEMOB já
está discu ndo preliminarmente esses aspectos com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH.
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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.
Ainda devemos lembrar que para a concessão da Rodoviária do Plano Piloto, ora objeto de estudo, faz-se
necessária a edição de lei autoriza va, conforme art. 2o da Lei n° 9.074/1995 e art. 186 da Lei Orgânica
do Distrito Federal, dispostos a seguir:
Art. 2º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de
serviço público, sem lei que lhes autorize e ﬁxe os termos, dispensada a lei
autoriza va nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já
referidos na Cons tuição Federal, nas Cons tuições Estaduais e nas Leis
Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os
termos da Lei no 8.987, de 1995.
Art. 186. Cabe ao Poder Público do Distrito Federal, na forma da lei, a prestação
dos serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, e
sempre por meio de licitação, observado o seguinte:
I - a delegação de prestação de serviços a pessoa sica ou jurídica de direito
privado far-se-á mediante comprovação técnica e econômica de sua
necessidade, e de lei autoriza va;

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 23 de outubro de 2020.
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Coordenadora
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