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Informação nº 52/2021 – DIGEM3 

Brasília (DF), 14 de abril de 2021. 

 

 

Senhor Diretor, 

Cuidam os autos do acompanhamento de certame licitatório que tem por 

objeto a outorga de concessão para a implantação, exploração, operação, 

manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de 

veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao Distrito Federal, 

objeto do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI nº 02/2019/SEMOB. 

A atuação desta Corte de Contas nesta oportunidade refere-se ao Primeiro Estágio 

Processo nº:  3333/2020-e 

Jurisdicionado(a): Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito 
Federal – Semob/DF 

Assunto:  Parcerias Público-Privadas e Concessões Comuns 

Ementa:  Contrato de Concessão. Outorga de Concessão para a 
implantação, exploração, operação, manutenção e 
gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de 
veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao 
Distrito Federal, objeto do PMI nº 02/2019-SEMOB. Nesta 
fase: exame relativo ao Primeiro Estágio, consoante disposições 
do art. 4º da Resolução-TCDF nº 290/2016. Identificação de 
impropriedades presentes na Minuta de Edital e 
correspondentes Anexos. Pela apresentação de 
esclarecimentos por parte da jurisdicionada. 
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de acompanhamento do certame, em consonância com as disposições do art. 8º 

da Resolução própria nº 290/20161. 

2. Os correspondentes estudos de modelagem técnica, operacional, 

jurídica e econômico-financeiro, referentes ao denominado Projeto Zona Verde, 

foram submetidos à análise desta Corte de Contas por meio do Ofício nº 144/2021 

– SEMOB (peça 17). Muito embora a documentação própria não tenha 

acompanhado referido documento, ali constaram links para que os elementos de 

análise fossem acessados diretamente no sítio eletrônico daquela Secretaria2, os 

quais foram baixados e juntados ou associados aos autos, conforme localização 

reportada ao longo da presente instrução. 

 
1 Resolução/TCDF nº 290/2016: 

“Art. 8º A fiscalização prévia e concomitante dos processos de outorga de Concessões Comuns 
será realizada em cinco estágios, mediante análise dos seguintes documentos: 
I - Primeiro Estágio: 
a) ato justificativo quanto à conveniência da outorga da concessão, em que esteja caracterizado o 
objeto, a área e o prazo, bem como informação quanto ao caráter de exclusividade da concessão, 
como estabelece o art. 5º c/c o art. 16 da Lei n.º 8.987/95; 
b) estudos de viabilidade técnica e econômica do empreendimento, contendo, entre outras 
informações que o gestor do processo julgue necessárias, as seguintes: 1. objeto, área e prazo da 
concessão; 2. orçamento, com data de referência, das obras a realizar previstas pelo poder 
concedente para o objeto a licitar; 3. custo estimado de prestação dos serviços, incluindo os custos 
operacionais; 4. projeção das receitas operacionais da concessionária; 5. projeção de ganhos de 
produtividade, decorrentes de avanço tecnológico, aperfeiçoamento industrial, soluções técnicas 
inovadoras e soluções/produtos novos; 6. eventuais fontes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou decorrentes de projetos associados; 7. fluxo de caixa projetado do 
empreendimento, coerente com o estudo de viabilidade; 
c) relatório de estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos 
já efetuados, vinculados à outorga, de utilidade para a licitação, realizados ou autorizados pelo órgão 
ou pela entidade concedente, quando houver; 
d) relatório sintético sobre os estudos de impacto ambiental disponíveis, em que esteja indicada a 
existência de licenciamento ambiental para a execução das obras previstas, quando houver, bem 
como a existência de passivo ambiental e o agente responsável por sua recuperação; 
e) exigências contratuais e legais impostas por organismos internacionais, quando participarem do 
financiamento do empreendimento; 
[...].” 

2 Estudos de Viabilidade: http://www.semob.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/01/Estudos-de-Vi 
abilidade-Versao-Pos-Consulta-Publica.zip; e Minutas do Edital, Contrato e Anexos: 
https://drive.google.com/file/d/1R6-VfaF7Tbmz3ft1lxz3AWLko3OIM89w/view? usp=sharing (Obs. 
Tais links encontravam-se desatualizados, tendo a documentação sido acessada por meio do 
seguinte link: http://semob.df.gov.br/audiencias-publicas/, conforme consultas realizadas ao longo 
do mês de março/2021). 
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I. ANTECEDENTES 

3. Entre os atos iniciais relacionados ao certame licitatório que se realizará, 

destaca-se o Edital de Chamamento para Procedimento de Manifestação de 

Interesse – ECPMI nº 02/2019-SEMOB, publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal – DODF de 09.05.2019. 

4. Teve por objetivo buscar interessados na apresentação de projetos, 

levantamentos, investigações e estudos relacionados ao certame, previsto para 

ocorrer sob a modalidade de concessão comum, em atenção aos termos do 

Decreto local nº 39.613/20193. 

5. E prosseguiu-se com o Edital de Avaliação e Seleção publicado no 

DODF de 20.11.2019, quando foi selecionado o estudo da empresa Rizzo Parking 

And Mobility S/A, doravante denominada Autorizada, conforme publicado no 

DODF de 20.11.2019. 

6. Já a Abertura de Consulta e Audiência Pública deu-se em 1º de julho de 

2020, com duração de 30 (trinta) dias, aviso publicado no DODF de 01.07.2020. 

Em consonância com o Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade 

(conforme PT05-Relatório Consolidado de Atualizações do Projeto Zona Verde 

 
3 Decreto nº 39.613/2019 (com as alterações do Decreto nº 40.434, de 03.02.2020): 
“Art. 1° Este Decreto estabelece regras sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 
e a Manifestação de Interesse Privado (MIP), a serem observadas na apresentação de projetos, 
levantamentos, investigações ou estudos, por pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade 
de subsidiar a administração pública do Distrito Federal na estruturação de desestatização de 
empresa e de contratos de parceria. 
[...]. 
Art. 3º Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
I - Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI): instrumento que a administração pública pode 
utilizar, antes do processo licitatório, para obter estudos de viabilidade, levantamentos, 
investigações ou projetos de pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a 
administração pública na estruturação de desestatização de empresa e de contratos de parceria;  
[...]. 
VI - Pessoa autorizada: pessoa jurídica de direito privado que recebe da administração pública 
autorização para apresentar projetos, levantamentos, investigações e estudos passíveis de 
aproveitamento na modelagem de projeto referente a desestatização de empresa e contratos de 
parceria; 
[...]; 
VIII - Contratos de parceria: a concessão comum, a concessão patrocinada, a concessão 
administrativa, a concessão regida por legislação setorial, a permissão de serviço público, o 
arrendamento de bem público, a concessão de direito real e os outros negócios público-privados 
que, em função de seu caráter estratégico e de sua complexidade, especificidade, volume de 
investimentos, prazo de vigência, riscos ou incertezas envolvidos, adotem estrutura jurídica 
semelhante.” 
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Após Audiências Públicas – doc. associado), o Projeto contaria com dois objetivos 

principais, a saber: 

• Aumento da Rotatividade na Utilização das Vagas em Áreas 
Públicas: as restrições econômicas e temporais aos estacionamentos 
criarão incentivos para que os motoristas utilizem as vagas por menor 
tempo, permitindo assim que mais cidadãos possam utilizar aquela 
vaga. Como resultado, o cidadão terá mais facilidade para encontrar 
vagas, o que também é positivo para as atividades de comércios e 
serviços na região, pois seus clientes terão mais facilidade em 
estacionar na região; e 

• Incentivo ao Transporte Público: as restrições econômicas e 
temporais aos estacionamentos criarão incentivos para que os 
cidadãos utilizem mais o transporte coletivo, ativo ou por carona em 
detrimento do transporte particular. Além disso, a disponibilização de 
bolsões de estacionamento nas estações de BRT e Metrô contribuirá 
para redução dos deslocamentos em automóvel particular. 

7. Ainda como impactos positivos do Projeto em evidência, estaria a 

redução de congestionamentos, em especial nas saídas norte e sul de Brasília, 

em razão da esperada redução no número de automóveis a serem utilizados nos 

deslocamentos diários à zona central da Cidade, bem assim redução nos 

acidentes de trânsito. 

8. Nos levantamentos iniciais realizados para construção da modelagem 

do projeto Zona Verde, apontou-se que, estacionar em Brasília, vem se tornando 

cada vez mais problemático. Nesse sentido, os resultados de pesquisa de opinião, 

contratada pela Autorizada, teriam demonstrado que cerca de 80% dos 

entrevistados consideravam difícil ou muito difícil estacionar em Brasília. Desses, 

73% aprovariam a implantação dos serviços de estacionamento público pago nesta 

Cidade4. 

9. Os levantamentos dão conta ainda de que serviços da espécie 

funcionam já há décadas em muitas cidades brasileiras, com utilização desde 

parquímetros analógicos a talões em papel e, mais recentemente, incorporando 

tecnologias como cobrança por meio de aplicativos para celular e parquímetros 

alimentados por energia solar. Tais sistemas, usualmente, são chamados de Zona-

 
4 Em conformidade com o Relatório Consolidado, subitem 6.3 (PT05-Relatório Consolidado de 
Atualizações do Projeto Zona Verde Após Audiências Públicas – doc. associado).  
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Azul, mas no Distrito Federal resolveu-se por adotar o nome Projeto Zona Verde, 

tendo em conta os possíveis benefícios ambientais advindos com sua implantação. 

10. Os estudos preliminares dão conta da existência de 115 mil vagas 

passíveis de integrar o sistema de estacionamento rotativo pago5, constituindo um 

dos maiores do mundo, abrangendo as Regiões do Plano Piloto, Sudoeste, Setor 

de Indústrias Gráficas (SIG) e Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA). Para 

o caso, deverá contar com bolsões de estacionamento junto às estações do Metrô 

e BRT, sem impedimento para que, no futuro, sejam implantadas novas etapas em 

outras Regiões do Distrito Federal. 

11. Inicialmente, a modelagem apresentada pela Autorizada previa prazo de 

concessão por 30 (trinta) anos e recolhimento apenas de outorga inicial no 

momento da assinatura do contrato (estimada em R$785.800.000,00). Porém, após 

as contribuições colhidas, em especial na fase de Consulta e Audiência Púbica, 

optou-se por modelo misto, com valor de outorga inicial fixa (R$ 66.743.625,69) e 

outorga mensal variável em percentual sobre a receita tarifária bruta, partindo do 

valor mínimo de 10%. 

12. O prazo também foi alterado, passando a 20 (vinte) anos para a 

chamada primeira rodada (licitação), podendo as futuras licitações contar com 

prazo menor, pois a necessidade de investimento poderá também ser menor6. 

13. Em momento anterior, foi encaminhada a esta Corte de Contas 

manifestação de contribuição por parte da empresa TecGold Sistemas Eireli, 

cadastrada no CNPJ sob o nº 49.447.667/0001-26 (peça 4). Referido documento 

foi objeto de análise por meio da Informação nº 085/2020 – DIGEM3 (peça 7), 

quando se entendeu por considerar referida manifestação como subsídio à análise 

que seria empreendida por esta Corte de Contas em momento oportuno, consoante 

 
5 Para contagem das vagas, foram realizados levantamentos por drone, imagens de satélite e, 
posteriormente, a Autorizada realizou visitas in loco, em conformidade com o subitem 11.3 do 
Relatório Consolidado (PT05-Relatório Consolidado de Atualizações do Projeto Zona Verde Após 
Audiências Públicas 
6 Em conformidade com o subitem 8.1 do Relatório Consolidado (PT05-Relatório Consolidado de 
Atualizações do Projeto Zona Verde Após Audiências Públicas) 
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a Decisão nº 4.126/20207. Em síntese, a manifestante apresentou as seguintes 

considerações acerca do certame de referência: 

• Argumenta que o certame não deve seguir os ditames da Lei distrital 

nº 3.792/2006, posto que esta trataria da criação do Programa de 

Parcerias Público-Privadas – PPPs, não aplicável ao caso concreto, 

por não se tratar de Concessão Patrocinada, tampouco de Concessão 

Administrativa; 

• Aponta divergências entre os critérios de julgamento estabelecidos na 

Lei distrital n° 3.792/2006 e na Lei Federal n° 8.987/2004; 

• Questiona a referência contida no subitem “12” da anterior versão do 

Edital, que dizia que seria declarado vencedor o licitante “melhor 

classificado” que ofertasse a proposta de maior “VALOR DE 

OUTORGA MENSAL”, sendo que o termo “melhor classificado” não 

se coadunaria com a fase de habilitação; 

• Questiona, também, o valor de outorga onerosa antes prevista 

(R$785.800.000,00), haja vista que o recolhimento desse montante, 

em parcela única, mostrava-se contrário ao princípio constitucional da 

isonomia, impedindo a competitividade entre os licitantes; 

• Apresenta, ainda, irresignação com a ausência de divisão da licitação 

em lotes, como forma de não inibir a competitividade entre licitantes, 

fundamentando sua posição no Acórdão do Tribunal de Contas da 

União n° 1913/2013 – Plenário, ao que sugere seja dividido o objeto 

da licitação em 3 (três) lotes; 

14. Mais recentemente, deu entrada neste Tribunal o Ofício do Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios de nº 440/2021 – PGJ/MPDFT (peça 27), 

 
7 Decisão nº 4.126/2020: 
“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – conhecer: a) da 
Informação nº 85/2020 – DIGEM3; b) do Ofício nº 973/2020-SEMOB/GAB e demais documentos 
remetidos pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal; c) da petição 
da empresa TecGold Sistemas Eireli; II – autorizar a utilização das considerações colacionadas pela 
empresa TecGold Sistemas Eireli como subsídio à análise a ser empreendida pela Unidade Técnica 
nos termos do art. 4º, I, da Resolução TCDF nº 290/2016; III – restituir os autos à Segem, para as 
providências pertinentes.” 
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este veiculando Moção da entidade intitulada Rede Urbanidade. Referida Moção 

expressa apoio à manifestação das entidades/movimentos “ANDAR A PÉ, BIKE 

ANJO-DF, BRASÍLIA PARA PESSOAS, COURB, INSTITUTO MDT, MOB E 

RODAS DA PAZ” acerca da proposta de cobrança pelo estacionamento em áreas 

públicas do Distrito Federal, o denominado Projeto Zona Verde. 

15. O Órgão ministerial ressalta a importância da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, instituída pela Lei federal nº 12.587/2012, que prevê 

participação da sociedade no processo de planejamento, fiscalização e avaliação 

da política local de mobilidade urbana8. 

16. Dessa forma, o MPDFT encaminhou documento contendo propostas da 

sociedade civil organizada (Rede Urbanidade) acerca do Projeto Zona Verde, que 

podem ser assim sintetizadas: 

• Destinação de recursos para investimentos, qualificação e 

manutenção do sistema de transporte coletivo e na mobilidade ativa; 

• Gerenciamento dos recursos arrecadados por meio de Fundo legal 

específico, vinculado exclusivamente à mobilidade urbana;  

• Divisão do projeto e das vagas em diferentes lotes, a serem adquiridos 

por diferentes empresas, permitindo a competitividade e evitando-se 

o monopólio; 

• Implementação de faixas ou corredores de rolamento exclusivo para 

ônibus nas vias do Plano Piloto que favoreçam esse meio de 

transporte em relação aos veículos particulares; 

 
8 Lei federal nº 12.587/2012:  
Art. 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos 
previstos nas Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995: 
[...]; 
II - participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana; 
[...]. 
Art. 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos: 
[...]; 
III - audiências e consultas públicas; e 
IV - procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos 
usuários e de prestação de contas públicas. 
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• Interligação de todas as ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas 

existentes no Plano Piloto, dando continuidade e segurança ao uso 

desse modal; 

• Implantação de paraciclos e bicicletários em terminais de ônibus e 

estações do Metrô, bem como em pontos estratégicos no centro da 

cidade; 

• Proibição para execução de qualquer novo estacionamento na área 

do Plano Piloto, com realocação em áreas externas ao Plano Piloto 

em relação às novas 6000 vagas previstas na proposta; 

• Obrigatoriedade de as empresas incorporarem os atuais guardadores 

de carro na implementação do projeto e/ou reduzir o impacto social 

gerado na renda dos trabalhadores informais afetados por ele. 

17. Na sequência, serão apresentados os resultados das análises 

empreendidas nesta fase de acompanhamento do certame, destacando-se as 

impropriedades que foram detectadas em relação aos elementos apresentados 

pela SEMOB/DF nesta oportunidade, além de comentários às duas manifestações 

que foram recebidas de atores externos. 

II. ANÁLISES 

18. Conforme destacado no início, trata-se de acompanhamento de certame 

licitatório, objeto do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI 

nº 02/2019/SEMOB. 

19. Preliminarmente, importa destacar a ausência de regulamentação para 

a implantação do Projeto Zona Verde. Sobre a matéria, até se fez constar no 

Caderno 2 dos Estudos de Viabilidade do Projeto proposta de Decreto 

regulamentar9, mas sem quaisquer informações adicionais quanto à atual situação 

da proposição. 

 
9 Conforme Caderno 2 do Estudo de Viabilidade, pp. 244 e ss. (PT03-Plano de Operação e 
Gerenciamento - Versão 01)  
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20. Registre-se, por outro lado, que a exploração dos serviços de 

estacionamento pago em áreas pertencentes ao Distrito Federal encontra previsão 

na Lei Complementar distrital nº 692/04, in verbis: 

“Art. 1º Fica o Poder Executivo do Distrito Federal autorizado, nos termos dos 
arts. 24, X e 25 do Código Brasileiro de Trânsito, aprovado pela Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, a explorar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, o serviço público de estacionamento de 
veículos automotores de passageiros ou cargas, em logradouros 
públicos e em áreas pertencentes ao Distrito Federal, podendo cobrar 
tarifas dos usuários. 

[...].” 

(Grifamos) 

21. Portanto, ausente apenas a regulamentação acerca da 

operacionalização de tal serviço público, que será objeto de concessão, quando 

poderá ser tratado, por exemplo, do preço público e da forma de aplicação das 

penalidades pelo descumprimento das regras de utilização das vagas de 

estacionamento. 

22. A seguir, passaremos à análise da minuta de Edital e Anexos, além do 

Modelo Econômico-Financeiro apresentado, já considerando os resultados da 

consulta e audiência públicas que foram realizadas ao longo de 2020. 

II.1 Da Minuta de Edital 

Subcláusula 1.2 

23. Consta dessa Subcláusula que o Edital é integrado pelos seguintes 

Anexos, os quais constarão como Anexo do Contrato que será firmado: 

ANEXO I – Termos e Definições; 
ANEXO II – Modelos e Declarações; 
ANEXO III – Minuta de Contrato de Concessão;  
ANEXO IV – Programa de Implantação do Projeto - PIP (Memorial 
Descritivo e Caderno de Encargos); e 
ANEXO V - Critérios de Desempenho. 

24. Em relação ao Anexo IV, o denominado Programa de Implantação do 

Projeto foi alterado para Plano de Implantação do Projeto – PIP, faltando ainda 

atualização na correspondente Minuta do Edital. Nesse mesmo Anexo, seria de 
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bom alvitre que fizesse constar referência também aos Apêndices “A” e “B” (que 

são o Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos, nessa ordem). 

Subcláusula 3.1 

25. Informa que o critério de julgamento do certame será pela maior oferta, 

porém faz referência apenas ao maior valor da outorga mensal. Na espécie, 

deveria constar também referência à existência da exigência de outorga fixa 

inicial (referida na Subcláusula 22.1-iii, do Edital), posto que o critério de 

julgamento levará em conta também esse valor fixo inicial. O mesmo problema 

observa-se em relação à Subcláusula 12.4. 

Subcláusula 4.1 

26. O valor estimado do Contrato (R$ 2.978.083.570,50) deverá ser 

atualizado, em razão do impacto do necessário recálculo da receita tarifária 

prevista, haja vista que foi detectada inconsistência na fórmula que foi empregada 

para apuração do quantitativo de horas efetivas que seriam utilizadas 

mensalmente, conforme planilha apresentada no âmbito do estudo de viabilidade 

econômico-financeira, consoante apontado no tópico II.7 desta instrução. O mesmo 

ajuste também deverá ser realizado na Subcláusula 16.1 da correspondente Minuta 

de Contrato, entre outras. 

27. De outra banda, poderia ser o caso de a jurisdicionada avaliar qual 

melhor parâmetro para definição do valor do contrato. Por exemplo, em recente 

licitação realizada na Cidade de São Paulo10, foi definido como tal o montante 

corresponde aos investimentos, despesas e custos estimados para execução das 

obrigações do contrato, cumulado com o somatório dos valores de outorga, fixa e 

variável, durante todo o prazo de vigência da concessão. 

Subcláusula 5.1 

28. Inicialmente, a previsão era para que o Contrato tivesse vigência pelo 

prazo de 30 (trinta) anos. Após a realização da audiência pública, resolveu-se por 

 
10 Conforme Anexo II do Edital da Concorrência Internacional n° 001/SMT/2019, disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/desestatizacao/estacionament
o_rotativo_pago/concessao_estacionamento_rotativo_pago/index.php?p=275579 (Consulta 
realizada em 09.04.2021). 
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ajustar o prazo para 20 (vinte anos), conforme o Relatório Consolidado do Estudo 

de Viabilidade (PT05-Relatório Consolidado de Atualizações do Projeto Zona Verde 

Após Audiências Públicas - doc. associado). Não obstante, inexistem critérios 

técnicos que possam justificar a escolha desse lapso temporal para a vigência 

contratual. 

29. No referido Relatório Consolidado, consta que uma próxima rodada 

(nova licitação) poderia ser por prazo menor, por exemplo 15 (quinze) anos, 

partindo-se do pressuposto de que os investimentos exigidos seriam também 

menores. Entretanto, caso a vigência tenha por justificativa o valor dos 

investimentos exigidos, tem-se que, segundo a Modelagem Econômico-Financeira 

apresentada, o retorno total do capital investido ocorreria entre o 10º e 11º ano (cf. 

PT-02, linhas 37 e 38 da aba “Financeiro” – doc. associado). Vale ressaltar que tal 

modelagem ainda carecerá de reformulação, em razão de inconsistência detectada 

por esta instrução na apuração da receita tarifária estimada, dentre outros pontos. 

30. Desse modo, seria de bom alvitre a apresentação de justificativas para 

o prazo de vigência ora apresentado, em opção a 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, 

por exemplo, que são os prazos mais utilizados em contratações da espécie em 

outras localidades no Brasil. Por exemplo, poderia constar o prazo de 10 (dez) 

anos, prorrogável uma única vez por igual período, mas dependente da 

celebração de aditivo no último ano do prazo. Situação em que se evitaria a 

extensão do prazo caso a prestação dos serviços esteja sendo realizada de forma 

inadequada. 

Subcláusula 15.9.1 

31. Nessa Subcláusula encontram-se exigências, entre outras, da 

comprovação de aptidão por meio de atestado de capacidade técnica que 

comprove experiência na implantação e operação de sistemas eletrônicos de 

monitoramento, com geração de dados em tempo real, por meio de parquímetros 

com opção de débito e crédito e sistema informatizados, para o mínimo de 10.000 

(dez mil) vagas.  
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32. A teor do item 7 do Anexo IV do Edital (Plano de Implantação do 

Projeto) 11, a quantidade de parquímetro prevista inicialmente pode ser reduzida, a 

depender de aprovação do Poder Concedente. Desse modo, depreende-se que 

essa exigência de experiência para operar vagas de estacionamento rotativo por 

meio de parquímetros pode restringir no início a participação de potenciais 

licitantes, mas posteriormente poderá vir a ser alterada (após a contratação). 

33. Registre-se que, em certame semelhante realizado em São Paulo, o 

Edital da Concorrência Internacional n° 001/SMT/2019 exigia, no item 15.6.1.a,12 

apenas “... atestado(s) de capacidade técnica-operacional, fornecido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove(m) ter o LICITANTE 

operado sistemas virtuais de pagamento e controle e/ou parquímetros eletrônicos, 

para utilização de estacionamento rotativo, de, no mínimo, 989.861 (novecentos e 

oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e um) veículos em um ano, pelo prazo 

mínimo de 12 (doze) meses ininterruptos”. Ou seja, a exigência não se apresenta 

de forma cumulativa (um e outro), conforme consta da documentação em exame. 

34. A mesma Subcláusula traz ainda a exigência de experiência do licitante 

na execução de projetos e implantação de sinalização vertical e horizontal em 

vias e logradouros públicos. Ora, a priori, não haveria proibição para que a 

operadora dos serviços de estacionamento rotativo possa contratar esse tipo de 

serviço junto a empresas especializadas, sem que tenha de ser executado 

diretamente pela própria concessionária. 

35. Com isso, vislumbra-se que tais exigências, a menos que devidamente 

justificadas, podem constituir forma de restrição ao princípio da isonomia entre os 

licitantes e à competitividade esperada. Veja-se que em relação aos parquímetros, 

até pelo seu alto custo, possui relevante impacto no projeto em si, mesmo que não 

tenha sido constatada exigência de quantidade mínima de tais equipamentos. 

 
11 Anexo IV: 
“7. Caso não seja possível a instalação de parquímetros em alguma região, por qualquer motivo 
alheio à vontade da CONCESSIONÁRIA, esta poderá apresentar ao PODER CONCEDENTE 
proposta alternativa, mantidos os mesmos requisitos de atendimento aos USUÁRIOS [...].” 
(Grifamos) 

12 Edital da Concorrência Internacional n° 001/SMT/2019, disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/desestatizacao/estacionament
o_rotativo_pago/concessao_estacionamento_rotativo_pago/index.php?p=275579 (Consulta 
realizada em 09.04.2021) 
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Subcláusula 23.3 

36. Na constituição da Concessionária, exige-se que seu capital social 

mínimo seja de R$ 148,9 milhões, tendo como parâmetro o percentual de 5% do 

valor do contrato. 

37. Para o caso, entende-se que o parâmetro para o valor de capital social 

mínimo não deve ser o valor das receitas tarifárias, até porque esse, conforme 

ressaltado, dependerá do prazo de vigência da contratação. Em alternativa, o valor 

dos investimentos e demais custos envolvidos na contratação podem constituir 

parâmetro mais adequado para o valor do capital social da concessionária, pois 

esses é que vão nortear a capacidade financeira a ser exigida da contratada. 

38. Sobre o tema, traz-se à colação o seguinte julgado do Tribunal de Contas 

de São Paulo – TCESP13, in verbis: 

“[...]. 
No que toca aos subitens “2.9”, “2.11” e “2.12”, do ato de convocação, que 
tratam de cláusulas relativas à garantia contratual, à garantia de participação e 
à comprovação de capital social integralizado, verifica-se que os valores foram 
fixados com base no valor total estimado do contrato, e não sobre os 
investimentos que serão aplicados na concessão, situação que tende a ofender 
o preceito contido no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, além da 
jurisprudência desta Corte. Com efeito, a presente licitação trata de concessão 
de serviços públicos; assim, a jurisprudência predominante nesta Corte é no 
sentido de que as exigências de capital social ou patrimônio líquido mínimo e 
garantia de licitar devem ser aquilatadas com base no total dos investimentos 
da concessão e não sobre o valor futuro estimado do contrato, que se tem por 
receitas futuras do concessionário. São exemplos os seguintes processos TC-
000052/008/08, TC-029349/026/09, TC-029529/026/09, TC-034871/026/09, 
TC-03194/003/11, TC039965/026/11, TC-000192/989/12-7 e TC-
00866/989/12-2, entre outros. (...). Nesta conformidade, diante da procedência 
da representação, a representada deve deduzir das exigências de qualificação 
econômico-financeira com base no total dos investimentos que deverão ocorrer 
na concessão e não sobre o valor total estimado do contrato. ‘(TCE/SP, 
Tribunal Pleno, TC 1400/989/13-5, Rel. Cons. Dimas Eduardo Ramalho, j. 
20.03.2013)’” 

39. Desse modo, a jurisdicionada deverá justificar o porquê da opção em 

exigir capital social mínimo de 5% do valor estimado do contrato (faturamento 

bruto, no caso), em vez dos valores dos investimentos e demais encargos exigidos. 

Não se pode olvidar que o recálculo da receita tarifária, em razão de erro constatado 

 
13Conforme Orientações Interpretativas – MPCSP, pp. 29/30, disponível em: 
http://www.mpc.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/Orienta%C3%A7%C3%B5es-MPC-SP-
2016.03.09.pdf (consulta realizada em 08.04.2021). 
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na fórmula veiculada nos estudos econômico-financeiros apresentados, vai elevar 

ainda mais esse valor estimado do contrato, com consequente aumento do valor 

exigido de capital social mínimo. 

Subcláusula 24.1 

40. Vê-se que referida Subcláusula aponta para o valor de R$ 178,7 milhões 

a título de garantia de execução, ou 6% do valor estimado da Contratação. Em 

semelhança à impropriedade afeta à Subcláusula 23.3, entende-se que o valor do 

faturamento pode não constituir o melhor parâmetro no caso em tela, podendo ser 

substituído pelo valor dos investimentos e demais encargos financeiros exigidos 

pelo projeto. 

II.2 Do Anexo III (Minuta de Contrato de Concessão) 

Subcláusula 7.1.2 

41. Consta que a compra de créditos de estacionamento pode ser realizada, 

entre outras formas, por meio de Guardadores e Lavadores credenciados. 

Necessário que essa relação entre Concessionária e essa categoria de prestadores 

de serviços se encontre muito bem esclarecida e definida em contratos próprios, 

que excluam o Poder Concedente de quaisquer ônus, mormente os encargos 

trabalhistas, por envolver terceiras pessoas na prestação dos serviços de 

estacionamentos pagos que serão delegados. 

Subcláusula 11.1-xxii 

42. Consta referência à cobrança das chamadas verbas “de fiscalização 

regulatória” e “de fiscalização de trânsito”, correspondentes a 5% e 3% das 

receitas tarifárias brutas auferidas mensalmente, nessa ordem, recolhidas ao Poder 

Concedente. A primeira, a priori, destinada à SEMOB/DF; e a segunda, ao 

DETRAN/DF, conforme dados da Planilha Modelo Econômico (PT02-Planilha da 

Modelagem Econômico-Financeira - Versão 01). 

43. Entretanto, não foi apresentado o fundamento legal para a cobrança de 

tais verbas fiscalizatórias. Veja-se que, caso configurem taxa, terão natureza de 

tributo e somente serão exigíveis após instituição por lei e autorizada sua cobrança 
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pelo Poder Concedente. Da forma que se apresenta, gera verdadeira insegurança 

jurídica tanto para a Concessionária quanto para o Poder Concedente, carecendo 

de providências saneadoras nessa parte. 

Subcláusula 18.1 

44. Nessa Subcláusula, o problema estaria no teto de permanência 

máxima (de 2 horas) na área denominada Ipê Amarelo. Considerando que nessa 

área de influência existem tanto residências quanto estabelecimentos afetos à 

prestação de serviços na área de saúde, entende-se que essa limitação temporal 

não se adequa a tais perfis de utilização. Isso porque um paciente em consulta 

médica (ou em realização de exames) pode permanecer por período superior a 2 

horas, estando impedido, portanto, de retornar ao estacionamento durante o 

atendimento. 

45. De forma semelhante, as visitas a familiares e/ou participação em 

eventos sociais nessa área também serão impactadas por essa limitação temporal, 

caso permaneça tal teto de permanência. 

46. Desse modo, antevê-se como alternativa mais razoável o 

estabelecimento de cobrança de sobretaxa após vencidas as 2 primeiras horas, 

podendo a permanência máxima, por exemplo, ser de 4 horas. Ao tempo que seria 

incentivada a rotatividade do uso das vagas, em razão do maior custo (progressivo), 

tal não inviabilizaria o seu uso por tempo superior a 2 horas, em situações conforme 

as exemplificadas acima. Vale registar que esse formato de pagar a mais por 

período excedente foi observado no modelo do sistema em implantação na Cidade 

de Balneário Camboriú/SC, onde consta previsão de R$ 2,00 por 1h; e R$ 5,00 por 

2h14. 

Subcláusula 20.2.1 

47. Em semelhança ao que foi já reportado em relação à Subcláusula 11.1, 

subitem “xxii”, a jurisdicionada deve apresentar os esclarecimentos e fundamento 

legal para a cobrança das chamadas “verba de fiscalização regulatória” e “verba 

de fiscalização de trânsito”, nos importes de 5% e 3%, nessa ordem, sobre as 

 
14 Conforme PT08, p. 15 (doc. associado). 
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correspondentes receitas tarifárias brutas auferidas no mês anterior ao 

recolhimento dessas verbas ao Poder Concedente. Inexistente a base legal para 

tal cobrança, então o percentual de 8% (5% + 3%) poderia ser revertido ao Poder 

Concedente a título de outorga onerosa variável mensal, de modo a não permitir o 

enriquecimento sem causa da Concessionária. 

Subcláusula 24.1 

48. Aqui, se aplica a mesma ponderação feita acerca da garantia de 

execução do contrato (importe de R$ 178,7 milhões) presente na Subcláusula 

24.1 do Edital, correspondente a 6% do valor do Contrato. Na espécie, o valor dos 

investimentos e demais encargos financeiros pode se apresentar como melhor 

parâmetro para a definição do montante da garantia de execução contatual a ser 

exigida. 

Subcláusula 27.2.2 

49. A Subcláusula 27.2.2 prevê o prazo de contratação da Certificadora pelo 

período da concessão. Esse prazo é muito alongado e pode interferir na 

independência da consultoria. A Instrução nº 308/99 da CVM, por exemplo, 

estabelece o prazo de 5 anos para prestação dos serviços por empresa de auditoria 

independente, com uma quarentena de três anos para nova contratação da mesma 

firma. Fatos esses que devem ser sopesados pela jurisdicionada quando da 

apresentação da versão final da documentação do Edital. 

Subcláusula 29.7-ii 

50. Entre as modalidades de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, consta a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência (ou 

redução) da Concessão, respeitados os prazos mínimos e máximos previstos na 

legislação aplicável. Entretanto, além dessa previsão constituir contradição em 

relação à Subcláusula 9.1 do próprio contrato, que exclui a possibilidade de 

prorrogação, também contraria o disposto no art. 2º, II, da Lei nº 8.987/91, que 

determina que as concessões de serviços públicos devem ser por prazo 
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determinado15. Se existe abertura para prorrogação, e sem prazo definido, então 

configura vigência por prazo incerto. 

51. Portanto, é de se sugerir que a jurisdicionada avalie a exclusão dessa 

modalidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro contratual. 

Subcláusula 29.8-iii 

52. Ainda no que tange à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato, essa Subcláusula buscou definir a taxa de desconto real anual a ser 

utilizada no cálculo do valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal, o qual 

será projetado em razão do evento que ensejar tal reequilíbrio (Subcláusula 29.8). 

No entanto, alguns itens carecem de melhor esclarecimento. 

53. Inicialmente, a Subcláusula 29.8.iii define uma “taxa de desconto real 

anual” baseada na média dos últimos 03 (três) meses da taxa de rendimento de 

venda do Tesouro IPCA com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro 

Nacional Série B – NTN-B), ex ante a dedução do Imposto de Renda, com 

vencimento em 15/08/2035, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, 

apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilíbrio no fluxo de caixa da 

CONCESSIONÁRIA, acrescida de um prêmio de risco de 5,4% a.a. (cinco vírgula 

quarenta por cento ao ano). 

54. Ora, a taxa de rendimento do Tesouro IPCA é composta de duas 

variáveis, a saber: a taxa de inflação medida pelo índice IPCA e uma taxa de 

rentabilidade a ser acrescida. Desse modo, a taxa de rendimento de venda do 

Tesouro IPCA com Juros Semestrais, conforme definido na Subcláusula em tela, 

se trata de taxa nominal e não real. Logo, para a utilização desse Título para 

formação de uma taxa de desconto real, deve restar claro que o índice de inflação 

 
15 Lei 8.987/95: 
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se 
encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou 
permissão; 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 
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(IPCA) não será aplicado em duplicidade para fins do reequilíbrio econômico-

financeiro buscado. 

55. Nota-se, ainda, a definição de prêmio de risco de 5,4% a.a. (cinco vírgula 

quarenta por cento ao ano), superior ao prêmio de risco utilizado na definição do 

WACC da concessão, de 4,8% (quatro vírgula oitenta por cento), conforme aba 

WACC da Planilha do Modelo Econômico-Financeiro (PT 02). 

56. Por outro lado, faz-se necessário esclarecimento também quanto à 

utilização de dados estritamente nacionais na definição da taxa de desconto para 

o reequilíbrio econômico-financeiro, ao passo que para a definição do WACC foram 

utilizados dados do mercado norte-americano e, posteriormente, convertidos para 

dados nacionais. 

Subcláusula 34.3 

57. Essa Subcláusula traz os valores das multas que podem ser aplicadas 

pelo Poder Concedente em razão de inadimplemento parcial ou total do Contrato 

por parte da Concessionária. Nesse sentido, gradua os valores das sanções entre 

0,1% a 6% do valor do contrato. 

58. Entretanto, tendo em consideração o vultoso valor contratual, mesmo o 

menor valor de multa (0,1%) significaria cerca de R$ 3 milhões, podendo 

inviabilizar a execução do próprio contrato, fato que merece ser melhor avaliado 

pela jurisdicionada, caso permaneça com o atual parâmetro para definição do valor 

contratual. 

Subcláusula 45.2.6 

59. Dispõe que a Comissão Técnica é competente para emitir relatórios 

técnicos relativamente a divergências/conflitos de interesse que venham a surgir 

quanto aos aspectos citados nos subitens da Subcláusula 46.4.4. Ocorre que essa 

Subcláusula não consta mais da Minuta ora em análise, carecendo de retificação 

desses termos. 

e-DOC 78AABBE0
Proc 00600-00003333/2020-74-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o e-DOC 78AABBE0

e-DOC AE3CF76F
Proc 00600-00003333/2020-74-e

https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=78AABBE0
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3333&filter[anoproc]=2020
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE3CF76F
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3333&filter[anoproc]=2020


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
3ª DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

 

 

 

II.3 Do Anexo IV (Plano de Implantação do Projeto) 

60. Consta do item 5 desse Anexo que a Concessionária deverá implantar 

os SERVIÇOS em até 12 (doze) meses contados da emissão da Ordem de 

Serviço, podendo ser aplicadas penalidades em caso de atraso. 

61. Na espécie, o prazo definido apresenta-se muito alongado, ainda mais 

considerando-se o fato de que não existe previsão para a implantação de etapas 

do serviço. Desejável que conste cronograma de implantação incluindo etapas, 

prazo menor, por exemplo: implantação de 30% das vagas e parquímetros 

previstos em cada área (Ipês Branco, Rosa, Amarelo e Roxo) em até 4 ou 6 meses 

da emissão da Ordem de Serviço; e 100% dos SERVIÇOS em até 12 (doze) meses. 

II.4 Do Anexo IV, Apêndice A (Caderno de Encargos) 

62. Registre-se a importância e relevância dos elementos previstos no 

Caderno de Encargos, em especial as informações que devem ser geradas pelo 

Módulo de Gerenciamento Financeiro (subitem 2.1 desse Caderno), com destaque 

para a Possibilidade de exportação em CSV, Excel e SQL, para mineração de 

dados, de interesse do Poder Concedente e também desta Corte de Contas. 

Portanto, os vários elementos ali previstos devem continuar na versão final da 

documentação que integrará o Edital do Certame em tela. 

II.5 Do Anexo IV, Apêndice B (Memorial Descritivo) 

63. Referido documento traz a descrição detalhadas dos espaços a serem 

concedidos, com a situação encontrada durante os levantamentos realizados no 

estudo de viabilidade econômico-financeira e as propostas de adequação de tais 

espaços, com o correspondente quantitativo de vagas. 

64. Nesse particular, vale ressaltar a importância do método utilizado pela 

Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo – CET/SP para definição das 

chamadas áreas de influência de uma região, quando da avaliação da viabilidade 

de implantação de estacionamentos rotativos pagos em espaços públicos. O 
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referencial pode ser visto no Boletim Técnico nº 51 da CET/SP16, que apresenta 

o seguinte conceito e exemplificação: 

3.1.1 – Limite da área de influência 

O conceito proposto para a definição da área de influência de uma região 
é a delimitação pelo lugar geométrico dos pontos situados a uma 
distância máxima de 200 metros, medidos a partir da(s) vias(s) de maior 
concentração comercial e/ou de prestação de serviços. 

 

65. Todavia, não se tem notícia se referido método foi cogitado durante os 

estudos de viabilidade do Zona Verde, no que poderia impactar o quantitativo de 

vagas que deverão integrar o sistema de estacionamento rotativo pago. 

II.6 Do Anexo V (Critérios de Desempenho) 

66. Consta desse Anexo que a base que deverá armazenar os dados 

coletados para avaliação de desempenho deverá apresentar parâmetros de 

rastreabilidade dos eventos realizados e adição de trilhas de auditoria, devendo tais 

informações serem disponibilizadas em tempo real em módulo dentro do chamado 

Sistema Integrador, para eventuais consultas. 

67. Com base nessas informações, o Poder Concedente avaliará o real 

desempenho apresentado pela Concessionária, procedendo as sugestões de 

melhorias. 

 
16 Disponível em: http://www.cetsp.com.br/media/151198/btcetsp51.pdf (consulta realizada em 
09.04-2021) 
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68. De forma geral, o sistema de avaliação de desempenho apresenta-se 

complexo, haja vista os vários indicadores que serão construídos a partir das 

avaliações dos usuários, para que se chegue à avaliação final (pelo menos 5 

indicadores diferentes, cada qual com peso diferente). 

69. Uma crítica que pode ser feita a esses indicadores, em especial no que 

tange às avaliações afetas às bases operacionais, é que o conceito de péssimo, 

possui peso 1; ruim, peso 3; regular, peso 5; bom, peso 8; e excelente, peso 10. 

Ou seja, caso 8, entre 10 avaliações de usuários, seja conceituada como ruim ou 

péssimo, mas 2 delas como bom ou excelente, então a nota final se apresentará 

ainda em nível razoável, dado o grande diferencial dos pesos atribuídos às escalas 

de melhor avaliação. Fato que exige melhor avaliação pela jurisdicionada na versão 

final da documentação do Edital do certame em tela, de modo a não distorcer os 

resultados das avaliações a serem realizadas. 

II.7 Do Modelo Econômico-Financeiro 

Dos Investimentos e Despesas 

70. Em relação ao investimento denominado Obra Principal, no montante 

de R$ 208.038.988,40, veja-se que custo por vaga de estacionamento foi calculado 

com base em orçamento paramétrico (custo por vaga de estacionamento), sem 

explicitação das fontes dos preços unitários e respectivos quantitativos 

empregados, conforme descrito a seguir: 

Tipo de Vaga Custo Unitário 
(R$) 
(A) 

Quantidade 
 

(B) 

Valor Total 
(R$) 

 
(C = A x B) 

Bolsão Transporte Público 4.540,22 7.588,00 34.451.189,36 

Comercial, Serviços e Residencial 1.556,69 45.997,00 71.603.069,93 

Institucional e Autarquias 1.764,48 27.843,00 49.128.416,64 

Comercial e Serviços 1.682,84 31.409,00 52.856.321,56 

Total Geral 208.038.988,40 

Fonte: Aba CAPEX da Planilha de Modelagem Econômico-Financeira (doc. associado aos 
autos). 
Obs. Na Planilha Modelagem Econômico-Financeira, consta o valor total de 
R$ 208.040.219,30; tal diferença pode ser atribuída a arredondamentos das cifras 

envolvidas. 

e-DOC 78AABBE0
Proc 00600-00003333/2020-74-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o e-DOC 78AABBE0

e-DOC AE3CF76F
Proc 00600-00003333/2020-74-e

https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=78AABBE0
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3333&filter[anoproc]=2020
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AE3CF76F
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3333&filter[anoproc]=2020


 

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
3ª DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

 

 

 

71. No caso em tela, os serviços de engenharia previstos poderiam ser 

facilmente detalhados, não sendo aceitável o uso de orçamento paramétrico. Tanto 

é verdade que, no estudo de concessão da Rodoviária do Plano Piloto (Processo 

nº 291/2021), o projeto vencedor do Procedimento de Manifestação de Interesse 

(PMI) elaborou orçamento pormenorizado para obtenção do custo unitário de cada 

vaga a ser implantada (PT06-Orçamento do custo unitário de vaga da concessão 

da Rodoviária do Plano - Processo 291/2021). 

72. Ademais, na Aba “Referência de Preços” da Planilha denominada 

Modelagem Econômico-Financeira (doc. associado), há a informação de que os 

custos unitários das vagas foram obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI da Caixa Econômica Federal. 

Contudo, não se localizou em pesquisa ao referido Sistema de preços os custos 

unitários mencionados. 

73. Por sua vez, segundo o item Plano Operacional de Investimento, o 

Projeto em análise cogita adquirir 994 parquímetros ao custo unitário de 

R$ 30.010,00, exigindo investimento total de R$ 29.829.940,00 nesses 

equipamentos. É pertinente realçar que o custo unitário foi obtido a partir da 

consulta de uma única empresa. Não houve a busca de outras fontes de preço, 

como licitações públicas ou pesquisas junto a outros fabricantes. Além disso, o 

custo unitário, inicialmente previsto no PMI (fl. 160 do Plano de Operação e 

Gerenciamento), era de R$ 26.240,00. A este custo unitário, o investimento no 

equipamento em relevo seria de R$ 26.082.560,00. 

74. Já no item Custos de Implantação, os denominados Sistemas de 

Aplicativo e de Gestão do Zona Verde estão orçados em valores globais, 

respectivamente, de R$ 3.990.000,00 e R$ 7.500.000,00, sem nenhuma 

discriminação em termos de quantidade e preços unitários ou a fonte de preço. Ou 

seja, tem-se um investimento de R$ 11.490.000,00 discriminado como verba. 

75. Na linha 35 da aba “Financeiro” da Planilha denominada Modelagem 

Econômico-Financeira (doc. associado), existe o item Manutenção. Nas fls. 

173/174 do Plano de Operação e Gerenciamento (PT03, doc. associado), há 

registro de que esses valores correspondem a 5% dos valores investidos em 

equipamentos e sinalização. Não dá, contudo, para saber a origem de tais valores. 
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Percebe-se apenas que o valor inicial alcança R$ 5.014.680,00 e cresce a uma taxa 

anual de 3%, sem uma explicação para esse comportamento ao longo da vigência 

da concessão em exame. 

76. No último ano, a célula X34 da aba “Financeiro” da Planilha denominada 

Modelagem Econômico-Financeira (PT02) contém um investimento de 

R$ 23.080.196,71. Não se vê justificativa plausível para tal previsão, pois o contrato 

expirará e se seguirá nova contratação. Desse modo, tal valor impacta 

negativamente no valor da outorga inicial. 

77. Outro item que chama a atenção é a despesa com pessoal. Na aba Tri4-

3 da Planilha de referência, existe a proposta de contratação de 998 monitores 

rotativos, ao custo mensal de R$ 2.343.892,82, com custo anual de 

R$ 28.162.713,80. Trata-se da alocação de um monitor para cada parquímetro, o 

que se apresenta como desarrazoado, haja vista a possibilidade de uso massivo 

de aplicativos de pagamento, além da proximidade entre muitos desses 

equipamentos. Ausentes os esclarecimentos técnicos para tal opção de operação. 

78. Outra possível incongruência detectada diz respeito ao valor de 

reembolso do PMI. Nas linhas 15 e 16 da aba OPEX da Planilha denominada 

Modelagem Econômico-Financeiro (PT02), consta o montante de apenas 

R$ 4.057,00 para custear tal despesa. Esse valor parece irrisório para custear o 

estudo realizado pela Autorizada (Rizzo Parking And Mobility S/A). 

79. Ademais, também deverá constar da Minuta de Edital e de Contrato 

cláusula que especifique e quantifique tal obrigação por parte da Contratada, caso 

não seja vencedora a própria Autorizada. 

80. Além desses problemas de orçamentação, a Planilha denominada 

Modelagem Econômico Estacionamentos – Zona Verde (PT02-Planilha da 

Modelagem Econômico-Financeira - Versão 01) possui informações conflitantes 

entre as diversas abas que a compõem. Por exemplo, nas células E34 e E35 da 

aba “Financeiro”, os investimentos em obras e equipamentos estão concentrados 

no primeiro ano da concessão. Porém, na aba Capex, os investimentos estão 

distribuídos ao longo dos três primeiros exercícios.  

81. Cabe ressaltar, por fim, que as alternativas de realização dos 

investimentos no primeiro ano, ou em três anos, altera a outorga inicial. Se a 
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concessionária não realizar todos os investimentos logo no primeiro ano, terá 

benefício em relação ao Poder Concedente.  

82. Caso considerada a realização do investimento conforme previsto na 

Aba Capex da Planilha denominada Modelagem Econômico-Financeira (PT02-

Planilha da Modelagem Econômico-Financeira - Versão 01), teríamos uma outorga 

inicial de R$ 111.057.499,98, ou seja, um valor superior em R$44.313.873,91 ao 

atualmente previsto (R$111.057.499,98 - R$66.743.625,09). Deveria haver, 

portanto, alguma clausula punitiva para a possibilidade de não realização da 

totalidade dos investimentos em três anos (ou no primeiro ano, se for a opção do 

Contrato). 

Das Receitas 

83. O estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro prevê o crescimento da 

demanda em 3% nos cinco primeiros anos (cf. p. 212 do PT03-Plano de Operação 

e Gerenciamento - Versão 01). Por sua vez, na linha 5 da aba “Financeiro” da 

Planilha denominada Modelagem Econômico-Financeira (PT02-Planilha da 

Modelagem Econômico-Financeira - Versão 01 - Associado), há indicação de 

estabilização das receitas a partir do terceiro exercício, no montante anual de 

R$ 156.741.240,55. Ou seja, ao não incorporar essa premissa de aumento de 

demanda ao longo do período da concessão, reduziu a receita projetada e, 

consequentemente, o valor da outorga inicial a ser paga pelo licitante vencedor. 

84. Por outro lado, na apuração das horas efetivas de utilização das vagas 

de estacionamento, para se estimar a receita tarifária, a Taxa de Respeitabilidade 

– TR (estimada em 60% para os Setores Ipê Amarelo e Ipê Roxo e 75% para os 

Setores Ipê Branco e Ipê Rosa) foi considerada duas vezes. Primeiramente, entrou 

como fator de multiplicação para determinação da Taxa de Ocupação – TO, 

conforme indicado nas células H6 a H25 da aba “Receita Tarifária” da Planilha 

Modelagem Econômico-Financeira (PT02); depois, foi novamente considerada na 

totalização final das horas efetivas (células da coluna I6 a I25). Na espécie, o 

esperado é que tal indicador, que funciona como redutor das horas de utilização 
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das vagas, constasse da apuração apenas uma vez, mais especificamente no 

segundo momento (coluna I da aba de referência). 

85. Com isso, a receita tarifária resultante restou indevidamente reduzida em 

cerca de 40% para os Setores Ipê Amarelo e Ipê Roxo e 25% para os Setores Ipê 

Branco e Ipê Rosa, correspondente à aplicação do redutor da Taxa de 

Respeitabilidade. Considerando a retificação da fórmula e ainda o acréscimo 

esperado da demanda (em 3% ao ano, até o 5º exercício), resultaria numa outorga 

inicial de R$ 502.104.866,02, mantendo-se as demais variáveis do fluxo de caixa 

projetado. Ou seja, acréscimo de cerca de R$435.361.240,33 em relação ao valor 

da outorga que foi apresentado (R$502.104.866,02 -R$66.743.625,09). 

Do Cálculo do WACC 

86. O Weighted Average Cost of Capital – WACC (Custo Médio Ponderado 

de Capital) apresentado no projeto trouxe, em seu cálculo, o item denominado 

prêmio de liquidez (3,50%)17, o qual não é usualmente empregado nas 

modelagens econômico-financeira de licitações de concessões e parcerias público-

privadas. 

87. No modelo apresentado, considerou-se o WACC = TIR (de 8,63%). 

Entretanto, registre-se que o Manual Metodologia de Cálculo do WACC – 

Concessões do Ministério da Fazenda, por exemplo, não inclui o prêmio de liquidez 

no cálculo da taxa de desconto (ou WACC, no caso). Desse modo, a utilização 

desse prêmio de liquidez acabou elevando o custo de capital próprio (Ke). Caso 

excluído, reduziria o Ke de 18,31% para 15,31% e, por conseguinte, o WACC 

passaria de 8,63% para 7,42%. 

88. Outra inconsistência refere-se ao spread da dívida (7%), que adicionado 

à Taxa de Longo Prazo – TLP (5,89%), forma o custo do capital de terceiros 

(12,89%)18. Não há, no Relatório Modelagem Econômica e Financeira (PT03-Plano 

de Operação e Gerenciamento - Versão 01, p. 199), o detalhamento do cálculo da 

referida taxa de7%.  

 
17 Conforme célula L132 da aba WACC da Modelagem Econômico-Financeira (PT02, doc. 
associado). 
18 Conforme PT02, doc. associado. 
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89. Além disso, esse valor apresenta-se superior a projetos de maior risco, 

o que não se justifica do ponto de vista econômico. Por exemplo, o projeto da 

concessão da Rodoviária do Plano Piloto de Brasília prevê spread de 4%, sendo 

que contém muitas incertezas, seja em relação à previsão de receitas, à 

complexidade das obras, sem contar os entraves urbanísticos envolvidos. 

90. Veja-se que a utilização do spread de 4%19 reduziria o Ke de 18,31% 

para 16,81% e, por conseguinte, o WACC passaria de 8,63%, para 7,40%. 

91. Por outro lado, também refez-se o cálculo do WACC para o projeto Zona 

Verde considerando a média geométrica para taxa livre de retorno de risco (US T-

Bond) e para a taxa de retorno de mercado (S&P 500) de 1928 a 2020. Em relação 

ao diferencial entre a inflação americana e a inflação brasileira, considerou-se a 

média da expectativa inflacionária entre os exercícios de 2020 a 2024. 

92.  Conforme o quadro a seguir, o WACC recalculado por este órgão 

instrutivo alcançou, sem considerar o prêmio de liquidez, e com os ajustes 

mencionados nos parágrafos anteriores, 7,17%. 

 
19 Conforme previsto na p. 61 do Caderno 7 – Modelagem Econômico e Financeira do estudo de 
Concessão da gestão da Rodoviária do Plano Piloto, objeto do Processo nº 00600.00000291/2021-
09. 
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93. Com WACC de 7,17%, a outorga inicial passaria de R$ 66.743.625,09 

para R$ 106.976.809,29, ou seja, acréscimo de R$ 40.233.184,20. 

Data-base jan/21 Atualização
Percentual de capital próprio (E) 35,00% Idem projeto

Percentual de capital de terceiros (D) 65,00% Idem projeto

Custo do capital de terceiros (KD) 9,89% Idem projeto

Tributos (IR+CSLL) 34,00% Idem projeto

Taxa Livre de risco - Tbond (RF) 4,95%
Média Geométrica do Retorno Histórico (US T.Bond 1928-

2020)1

Taxa de Retorno do Mercado - S&P500

(RM)
9,79%

Média Geométrica do Retorno Histórico (S&P 500 1928-

2020)1

Beta desalavancado  (β) 0,98 Idem projeto

Beta realavancado  (βL) 2,18 βL=(β)*(1+(1-T)*(D/E))

Prêmio de Risco de Mercado (PRM) 4,84% PRM = Rm - Rf (S&P500 - US T.Bond 1928-2020)

Risco país (RP) 2,60% Idem projeto

Prêmio de liquidez (PTL) 0,00%

Removido. Tal prêmio de risco não costuma fazer parte do

cálculo do WACC das licitações de concessões, conforme

apontado pelo Corpo Técnico quanto da análise da PPP do

Veículo Leve sobre Trilhos (EDOC nº EEC0B618 - Processo nº

8.644/2020).

Custo do capital próprio obtido pelo

método CAPM em US$ (Keu$)
18,10%

Keu$ = RF+βL*(RM-RF)+RP. No projeto, somou-se ao final o

Prêmio de  Liquidez. Nesse cálculo, foi desconsiderado.

Inflação Projetada BR 3,72%
Expectativa média para o IPCA de 2021 a 2024 - Boletim

Focus/Bacen de 9/4/20211 (4,85%; 3,53%; 3,25% e 3,25%).

Inflação Projetada US 2,28%
Expectativa média para a inflação americana (US CPI) de 2021 

a 2024 (2,2%; 2,3%; 2,3% e 2,3%)2.

Diferencial de Inflação (Δi) 1,41%

Conversão de Ke para Termos Brasileiros 19,76%

WACC nominal 11,16%

Inflação Projetada BR 3,72%
Expectativa média para o IPCA de 2021 a 2024 - Boletim

Focus/Bacen de 9/4/2021.

WACC real 7,17%

Relação de Fisher:

1. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

2. https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

3. https://pt.knoema.com/kyaewad/us-inflation-forecast-2020-2021-and-long-term-to-2060-data-and-charts

WACC

Recálculo DIGEM3
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Do Cálculo do VPL e da TIR 

94. Em relação ao Valor Presente Líquido (VPL=0,00) e à Taxa Interna de 

Retorno (TIR=8,6268%) do projeto, deixaremos de tecer maiores considerações 

nesta oportunidade, haja vista que tais indicadores serão impactados quando da 

correção do erro detectado na fórmula empregada para apuração da receita tarifária 

estimada no fluxo de caixa, conforme registrado em tópico anterior. 

95. De toda forma, ressalta-se que a função VPL do Excel foi utilizada de 

forma incorreta, a saber: VPL(D43;D37:X37)20. Quando o correto, a partir da 

mesma Planilha, seria somar o investimento pré-operacional (Ano 0) após seleção 

dos demais valores do fluxo de caixa (Ano 1 ao Ano 20), ficando da seguinte forma: 

VPL(D43;E37:X37)+D37. 

96. Tal se explica porque essa função do Excel não fornece o VPL de forma 

direta. Primeiramente, ela apura o valor presente dos retornos futuros (a partir do 

Ano 1), devendo ser somado o quanto de investimento inicial (Ano 0) ao resultado 

obtido, para se chegar ao Valor Presente Líquido do projeto. Nesse sentido são os 

magistérios de Abelardo de Lima Puccini21 e de Carlos Shinoda22, segundo extraído 

da Informação nº 14/2020 – DIGEM2 (cf. peça 31 do Processo nº 22851/2019 – 

eDOC C50A66A2, pp. 25/27). 

II.7 Das Manifestações de Contribuição (peças 4 e 27) 

97. Conforme pontuado no início, houve manifestação de contribuição por 

parte da empresa TecGold Sistemas Eireli (peça 4). Nos termos da Decisão 

nº 4.126/2020, foi autorizada a utilização das considerações colacionadas pela 

manifestante como subsídio à análise ora empreendida. 

98. Entretanto, o que se observa é que as ponderações trazidas pela 

empresa manifestante se referem à versão preliminar da documentação do 

 
20 Conforme aba “Financeiro” da Planilha Modelagem Econômico-Financeira (PT 02, doc. 
associado) 
21 PUCCINI, Abelardo de Lima. MATEMÁTICA FINANCEIRA. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. P. 
394- 395. 
22 SHINODA, Carlos. MATEMÁTICA FINANCEIRA para usuários do EXCEL. São Paulo: Atlas, 1998. 
P. 120. 
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certame, anterior à audiência pública realizada no período de 1º a 31 de julho de 

2020. Com isso, praticamente todos os questionamentos trazidos a este Tribunal já 

sofreram os devidos ajustes e não mais existem na atual Minuta de Edital e Anexos 

em exame. 

99. Desse modo, apenas algumas das considerações continuam ainda 

passíveis de esclarecimentos e ajustes por parte da SEMOB/DF. Nesse sentido, 

vê-se que no preâmbulo do Edital consta que o presente certame se guiará pela 

Lei distrital nº 3.792/2006 e, no que for aplicável, pela Lei federal nº 8.987/95 (Lei 

das Concessões e Permissões); quando deveria ser o contrário, ou seja: o certame 

reger-se-á pela Lei nº 8.987/95 e, no que for aplicável, pela Lei distrital 

nº 3.792/2006, entre outros dispositivos legais que podem ser incorporados. Isso 

porque a Lei local se aplica, em específico, às Parcerias Público-Privadas 

estabelecidas no âmbito do Distrito Federal, ao passo que o presente certame diz 

respeito à delegação da prestação de serviço público por meio de concessão 

comum, e não PPP. 

100. Igualmente, persiste a necessidade de esclarecimentos acerca da 

ausência de divisão da licitação em lotes, de forma a promover a competitividade 

entre licitantes. Nesse sentido, não se vê impedimento para que as 4 (quatro) 

grandes áreas delimitadas no Projeto Zona Verde (Ipês Branco, Rosa, Amarelo e 

Roxo) sejam divididos, por exemplo, em 2 (dois) lotes, juntando-se, apenas para 

fins de argumentação, a área que se estima apresentar a maior rentabilidade, com 

a que se estima contar com a menor rentabilidade na exploração dos serviços 

objeto da delegação. 

101. Apenas frente à impossibilidade de se proceder tal divisão, é que se 

justificaria o formato em lote único, conforme apresentado na Minuta de Edital em 

exame. 

102. Já em relação ao Ofício nº 440/2021 - PGJMPDFT (peça 27), este veio 

acompanhado da Moção de apoio da entidade Rede Urbanidade à manifestação 

da chamada Sociedade Civil Organizada sobre o Projeto Zona Verde. Referida 

Moção, originalmente endereçada ao Governador, aos Deputados Distritais e 

demais Autoridades Públicas e cidadãos do Distrito Federal, busca por 

participação no processo de planejamento, fiscalização e avaliação da política local 
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de mobilidade urbana, participação essa fulcrada no art. 14, inciso II, da Lei 

nº 12.587/201223. 

103. A esse respeito, constatou-se que a Rede Urbanidade já participou 

diretamente das discussões levadas a efeito no âmbito da audiência pública sobre 

o Projeto Zona Verde, realizada em 2020, inclusive com juntada de cópia dessa 

mesma Moção que foi carreada aos autos, segundo consta do Relatório da referida 

Audiência Pública24. 

104. Referida Moção, apresenta várias sugestões em relação ao Projeto Zona 

Verde, algumas delas dependentes de aprovação de leis específicas, como é o 

caso da destinação dos recursos oriundos da Concessão para serem investidos no 

sistema de transporte público coletivo e mobilidade urbana, e/ou o gerenciamento 

de tais recursos por meio de Fundo específico. 

105. Nesse particular, a matéria refoge das competências desta Corte de 

Contas, haja vista que a capacidade para iniciar o processo legislativo é do Poder 

Executivo e também dos Membros da Câmara Legislativa do DF. De toda forma, 

veja-se que tal Moção já foi endereçada tanto ao Senhor Governador quanto ao 

Legislativo local, ao que se entende despicienda a proposição de providências a 

respeito nesta oportunidade. 

106. No que se refere à busca por participação no processo de planejamento 

das ações de mobilidade urbana, assegurada pela Lei nº 12.587/2012, reitera-se 

que a manifestante já teve oportunidade de enviar essas mesmas contribuições à 

Comissão responsável pela Audiência Pública realizada sobre o Projeto Zona 

Verde, conforme registrado. 

107. Em relação à questão da ausência de divisão do objeto licitado em lotes, 

a mesma matéria já foi abordada linhas atrás, no âmbito da manifestação da 

TecGold Sistemas Eireli. 

108. No mais, muitas das sugestões presentes nessa Moção ou não possuem 

pertinência com o projeto, como é o caso da implantação de ciclovias e ciclofaixas, 

ou já perderam seu objeto, como é o caso do pedido de incorporação dos atuais 

Guardadores e Lavadores pelas empresas responsáveis pelo Projeto, de modo a 

 
23 Trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
24 Conforme PT07_Relatorio_Audiencia_Publica_Nov-2020, pp. 562 e ss.  (doc. associado). 
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reduzir o impacto social e econômico em face desses trabalhadores informais. Da 

mesma forma, verifica-se perda de objeto quanto à proposta de implantação de 

faixas ou corredores de rolamento exclusivo para ônibus nas vias do Plano Piloto, 

tendo em conta que estas já estavam presentes antes mesmo da iniciativa do Zona 

Verde. 

III. DAS CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

109. Da análise realizada acerca da documentação submetida a esta Corte 

pela SEMOB/DF, foram constatadas diversas impropriedades, em conformidade 

com os apontamentos (Subcláusulas) concernentes à Minuta do Edital e 

correspondentes Anexos especificado nos subtópicos II.1 e II.2, tudo digno de 

esclarecimentos a serem formulados pela SEMOB/DF, tendo por referência cada 

uma das Subcláusulas especificadas nesses tópicos; sem se olvidar da 

necessidade de justificar a ausência de decreto regulamentar referente à 

implantação do Projeto Zona Verde, com o devido detalhamento da 

operacionalização do sistema, incluindo, por exemplo, valores iniciais a serem 

cobrados e procedimentos para aplicação de penalidades aos usuários. 

110. Merecedores de esclarecimentos também os apontamentos presentes 

nos subtópicos II.3, II.4 e II.5, afetos ao prazo de implantação dos serviços, 

quantitativo de vagas do sistema rotativo e aos critérios de avaliação de 

desempenho da Concessionária, nessa ordem. 

111. No que concerne ao Modelo Econômico-Financeiro, espelhado na 

Planilha denominada “Modelagem Econômico-Financeira – versão 01” (PT02, doc. 

associado), bem assim em face das Manifestações apresentadas nos autos (peças 

4 e 27), carecem também de esclarecimentos e/ou justificativas pelo menos os 

seguintes pontos: 

a) No preâmbulo do Edital, ancoragem do certame licitatório, em 

especial, na Lei distrital nº 3.792/2006, em vez da Lei federal 

nº 8.987/1995, entre outros dispositivos legais também aplicáveis; 

b) Opção pelo lote único, em vez da divisão do objeto da licitação em 

lotes; 
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c) Custo de R$ R$ 208.040.219,30 referente à Obra Principal, com 

base em orçamento paramétrico, sem indicação do detalhamento do 

custo por vaga de estacionamento, ou explicitação das fontes dos 

preços unitários e respectivos quantitativos empregados; 

d) Necessidade de 994 parquímetros, ao custo global de R$ 29,9 

milhões (custo unitário de R$ 30.010,00), a partir de consulta a uma 

única empresa, e sem considerar a economia de escala; 

e) Valor de Implantação dos denominados Sistemas de Aplicativo e 

de Gestão do Zona Verde, ao custo de R$ 11,5 milhões sob a forma 

de verba, sem nenhuma discriminação em termos de quantidade e 

preços unitários ou a fonte de preço; 

f) Na linha 35 da aba “Financeiro” da Planilha denominada Modelagem 

Econômico-Financeira, existe o item Manutenção, com valor inicial 

de R$ 5,0 milhões, com crescimento de 3% ao ano, sem 

esclarecimentos para os itens que compõem tal custo e para o 

crescimento ao longo da vigência da concessão em exame; 

g) Existência de investimento de R$ 23,1 milhões no último ano da 

concessão, com impacto no valor da outorga inicial, sem 

justificativas plausíveis para tal, conforme célula X34 da aba 

“Financeiro” da Planilha denominada Modelagem Econômico-

Financeira; 

h) Necessidade de contratação de 998 monitores, aproximadamente 

1 por parquímetro, ao custo mensal de R$ 2,3 milhões (R$ 28,2 

milhões ao ano), em face da possibilidade de uso massivo de 

aplicativos de pagamento por celular, por exemplo, além da 

proximidade entre muitos dos parquímetros; 

i) Informações mais precisas acerca do valor de reembolso do PMI, 

haja vista que o valor detectado não se mostra compatível com a 

natureza do projeto, conforme linhas 15 e 16 da aba OPEX da 

Planilha denominada Modelagem Econômico-Financeira (apenas 

R$ 4.057,00), bem assim ausência de previsão em cláusulas do 
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Edital e do Contrato acerca da obrigação de indenização pelos 

estudos realizados; 

j) Incongruência na Planilha de Modelagem Econômico-Financeira, 

onde consta que os investimentos em obras e equipamentos estão 

concentrados no primeiro ano da concessão (células E34 e E35 da 

aba “Financeiro”), porém, na aba Capex, os investimentos estão 

distribuídos ao longo dos três primeiros exercícios; 

k) Aplicação da função VPL do Excel de forma inadequada para 

apuração do correspondente Valor Presente Líquido do projeto; 

l) Inexistência de alguma clausula punitiva para a não realização da 

totalidade dos investimentos em três anos (ou logo no primeiro, se 

for essa a opção), visto que, se for considerada a realização do 

investimento conforme previsto na Aba Capex da Planilha 

denominada Modelagem Econômico-Financeira (PT02-Planilha da 

Modelagem Econômico-Financeira - Versão 01), teremos uma 

outorga inicial de R$111.057.499,98, ou seja, um valor superior em 

R$ 44.313.873,91 (R$ 111.057.499,98 - R$ 66.743.625,09); 

m) Inconsistência na fórmula de apuração das horas efetivas de 

utilização das vagas de estacionamento, para se estimar a receita 

tarifária, onde a Taxa de Respeitabilidade – TR (estimada em 60% 

para os Setores Ipê Amarelo e Ipê Roxo e 75% para os Setores Ipê 

Branco e Ipê Rosa), foi considerada em duplicidade, aparecendo 

também nas células H6 a H25 da aba “Receita Tarifária”, quando se 

espera que conste apenas nas células da coluna I6 a I25, com 

grande impacto na estimativa da receita tarifária anual, reduzindo 

assim o valor da outorga fixa inicial em cerca de R$ 435,4 milhões; 

n) Previsão de crescimento da demanda em 3% nos cinco primeiros 

anos (cf. p. 212 do PT-03 Plano de Operação e Gerenciamento – 

doc. associado), porém na linha 5 da aba “Financeiro” da Planilha 

denominada Modelagem Econômico-Financeira, há indicação de 

estabilização das receitas a partir do terceiro exercício, no montante 

anual de R$ 156,7 milhões; 
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o) Utilização da taxa de spread da dívida considerada elevada (7%), 

com importante impacto no WACC que foi apurado no Modelo 

Econômico-Financeiro apresentado. 

112. Ante todo o exposto, sugere-se ao Eminente Relator: 

I. tomar conhecimento desta Informação, bem assim dos 

Ofícios de nºs 144/2021 – SEMOB (peça 17) e 440/2021 - 

PGJMPDFT (peça 27); 

II. autorizar: 

a) o envio de cópia desta Informação, do Despacho 

Singular, ou da Decisão que vier a ser proferida, à 

SEMOB/DF para que se manifeste, no prazo de 30 

(trinta) dias, acerca das impropriedades referenciadas 

nos parágrafos 109 a 111 desta Informação, 

procedendo, se for o caso, aos devidos ajustes 

pertinentes no Edital e Anexos correspondentes do 

certame licitatório afeto ao denominado Projeto Zona 

Verde, cujo objeto é a implantação, exploração, 

operação, manutenção e gerenciamento do sistema de 

estacionamento rotativo pago de veículos em 

logradouros públicos e áreas pertencentes ao Distrito 

Federal; 

b) o retorno dos autos à SEGEM, para as providências de 

sua alçada. 

À superior consideração. 

 

Paulo Sérgio Carlos de Brito 
Auditor de Controle Externo 

Matr. 476-6 
 

Valdick Gonçalves Ribeiro Bomfim 
Auditor de Controle Externo 

Matr. 380-8 
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De acordo. 

À Segem. 

 

David da Silva de Araújo 

Diretor 
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