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Informação nº 84/2021 – DIGEM3 

Brasília (DF), 13 de agosto de 2021. 

 

 

 

Senhor Diretor, 

Cuidam os autos do acompanhamento dos procedimentos preparatórios 

com vista à 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 

(denominado Projeto Zona Verde). A atuação desta Corte de Contas nesta 

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. Exame 
relativo ao Primeiro Estágio de análise da documentação objeto 
do certame, consoante disposições do art. 8º da Resolução-
TCDF nº 290/2016. Análise preliminar realizada pela Informação 
nº 52/2021 – DIGEM3 (e-DOC 78AABBE0-e), com solicitação de 
ajustes e esclarecimentos por parte da SEMOB/DF. Despacho 
Singular nº 159/2021 – GCMA (e-DOC 4857C3AD-e), acolhendo 
a proposta de encaminhamento. Manifestação da jurisdicionada, 
mediante o Ofício nº 1651/2021 – SEMOB/GAB. Nesta fase: 
prosseguimento dos exames da documentação relativos ao 
Primeiro Estágio, consoante previsão do art. 8º da Resolução-
TCDF nº 290/2016. Adaptação do Modelo Econômico-
Financeiro elaborado pela Autorizada (Rizzo Parking and 
Mobility S.A), por modelo mais simplificado, ajustado pela 
própria SEMOB/DF. Necessidade de novos ajustes na 
documentação do certame. Conhecimento. 
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oportunidade refere-se ao Primeiro Estágio de acompanhamento do certame, em 

consonância com as disposições do art. 8º da Resolução própria nº 290/20161. 

I. ANTECEDENTES 

2. O Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI nº 2/2019/SEMOB 

possui como empresa autorizada a Rizzo Parking and Mobility S/A. Os 

correspondentes estudos de modelagem técnica, operacional, jurídica e 

econômico-financeiro, referentes ao denominado Projeto Zona Verde, foram já 

objeto de uma primeira análise preliminar por esta Corte de Contas, mediante a 

Informação nº 52/2021 – DIGEM3 (peça 30), onde se encontra o detalhamento do 

histórico dos atos preparatórios do certame. 

3. Naquela oportunidade, foram detectadas impropriedades merecedoras 

de esclarecimentos em relação à documentação antes apresentada. E por meio do 

Despacho Singular nº 159/2021 – GCMA (peça 32), foi oportunizado à 

jurisdicionada manifestar-se quanto aos apontamentos da anterior instrução. A 

resposta veio por meio do Ofício nº 1651/2021 – SEMOB/GAB (peça 41), o qual 

 
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; 
[...].” 
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será objeto da presente análise, juntamente com a versão atualizada da 

documentação que deve compor o procedimento licitatório, a qual foi 

disponibilizada por meio de link próprio trazido no mencionado Ofício2. 

4. Referida documentação compreende os seguintes arquivos, 

devidamente baixados e associados aos autos (cf. PT-10-Edital e Anexos Zona 

Verde - Versão 2; e PT-11-Modelagem Econômico-Financeira - Versão 2): 

• "Planilha do modelo econômico-financeiro Zona Verde 
JUN2021.xlsx"; 

• "Minuta de Edital Zona Verde JUN2021.pdf"; 

• "Anexo I - Termos e Definições Zona Verde JUN2021.pdf"; 

• "Anexo II - Modelos e Declarações Zona Verde JUN2021.pdf"; 

• "Anexo III - Minuta de Contrato Zona Verde JUN2021.pdf"; 

• "Anexo IV - Diretrizes para Elaboração do PIP Zona Verde 
JUN2021.pdf"; 

• "Anexo IV - Apêndice A - Especificações Zona Verde 
JUN2021.pdf"; 

• "Anexo IV - Apêndice B - Detalhamento do Ipês Zona Verde 
JUN2021.pdf"; 

• "Anexo V - Certificadora Zona Verde JUN2021.pdf"; 

• "Anexo VI - Índice de Desempenho Zona Verde JUN2021.pdf;” 

5. Integra ainda o conjunto de arquivos a "Planilha RIZZO Zona Verde 

JUN2021.xlsx" (PT-13-Planilha Rizzo Modelo Econômico-Financeiro Versão 2 – 

doc. associado), encaminhada para fins de informações e análises adicionais por 

este Tribunal, segundo destacado pela jurisdicionada em seus esclarecimentos. Na 

espécie, há indicação de que os dados que servirão de base para o certame em 

curso será a Planilha com o Modelo Econômico-Financeiro que foi ajustado pela 

própria SEMOB/DF, em substituição ao modelo originalmente idealizado pela 

Autorizada (Rizzo Parking And Mobility S/A). 

6. Mais recentemente, ingressou nesta Corte de Contas Representação 

formulada pelo Conselho Comunitário da Asa Norte, associação civil sem fins 

lucrativos, com questionamentos acerca da implantação do Projeto Zona Verde por 

parte da SEMOB/DF (e-DOC BCFA6D7D-e), tratada no Processo nº 00600-

00005902/2021-05-e. A análise inicial foi objeto da Informação nº 072/2021 – 

DIGEM3 (e-DOC 616B27A6), com sugestão da equipe técnica pelo não 

 
2 https://drive.google.com/file/d/1qWipWNXDPmPwc2h5QqOTepioU9x9J0Ow/view?usp=sharing. 
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conhecimento e juntada de cópia da Representação aos presentes autos, como 

elemento de informação. Porém, após pedido de vista, foi exarada a Decisão nº 

2.867/20213, pelo conhecimento da Representação, cuja análise de mérito será 

empreendida naqueles outros autos. 

7. Na sequência, serão apresentados e analisados os esclarecimentos 

prestados pela SEMOB em relação às impropriedades que foram apontadas na 

anterior instrução. 

II. ANÁLISES 

8. Os esclarecimentos constam do Relatório 6, trazido como Anexo ao 

Ofício nº 1651/2021 – SEMOB/GAB (peça 41, pp. 3 e ss.), Relatório esse que teria 

contado com o apoio da Rizzo Parking And Mobility S/A (Autorizada) em sua 

elaboração. De todo modo, referido documento ressalta que o entendimento trazido 

a esta Corte é o da Comissão Técnica responsável pelo PMI 2/2019/SEMOB. A 

esse respeito, a jurisdicionada informa que teria procurado aprimorar o projeto de 

acordo com as melhores práticas e os interesses da Administração Pública, 

independentemente do posicionamento da Autorizada. 

9. A manifestação trazida aos autos seguiu a mesma ordem dos 

parágrafos da Informação nº 52/2021 – DIGEM3 (peça 30), a qual será mantida 

na presente análise. Desse modo, será apresentada cada impropriedade que foi 

ressaltada na anterior instrução, com os pertinentes esclarecimentos da 

jurisdicionada, fazendo-se acompanhar do posicionamento desta equipe, na 

forma a seguir. 

 
3 Decisão nº 2867/2021: 

“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, que aderiu ao voto do Revisor, 
Conselheiro RENATO RAINHA, decidiu: I – tomar conhecimento da representação apresentada 
pelo Conselho Comunitário da Asa Norte em face do projeto de concessão denominado “Zona 
Verde”, visando à concessão de estacionamentos públicos em áreas localizadas no Plano Piloto e 
nas imediações de estações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF; II – 
conceder o prazo de 5 (cinco) dias à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal 
– SEMOB/DF, a fim de que traga aos autos manifestação a respeito das questões de fato e de 
direito suscitadas na representação em referência; III – autorizar o envio à SEMOB de cópia da 
representação e o retorno dos autos à SEGEM, para adoção das providências decorrentes.” 

(Grifamos) 
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Esclarecimento Comissão: De fato, faz-se necessária a edição de Decreto 
Regulamentar. Propõe-se a avaliação da minuta apresentada no Caderno 2 
dos Estudos e seu trâmite com eventuais ajustes. Porém não há tempo 
suficiente, tendo em vista o prazo para resposta ao TCDF, para todos os 
trâmites e análises que envolvem a publicação de Decreto para tratar desse 
tipo de matéria. Por outro lado, somente após a aprovação do Tribunal é que 
se conhecerá a modelagem final do projeto decorrente dos ajustes que serão 
efetuados. Uma vez que para a redação final do referido Decreto é prudente 
aguardar todas as definições relativas ao projeto, entende-se que o melhor 
momento para seu trâmite seria após a aprovação do Tribunal e antes da 
publicação do Edital de Licitação. 

Detalhamento dos ajustes: Este item não implica em ajustes nos produtos 
que compõem o estudo. 

ANÁLISE 

10. Conforme destacado na anterior instrução, constou do Caderno 2 dos 

Estudos de Viabilidade do Projeto Zona Verde proposta de Decreto 

regulamentar4. Todavia, não houve seguimento dos trabalhos na direção dessa 

regulamentação por Decreto, conforme trazido na resposta da jurisdicionada. 

11. Os esclarecimentos indicam que houve concordância com a 

necessidade da existência de regulamentação do serviço antes de sua 

implantação, porém defende a jurisdicionada que os atos preparatórios do certame 

tenham prosseguimento, condicionando-se a publicação do Edital de Licitação ao 

que chamou de “trâmites e análises que envolvem a publicação do Decreto”. 

12. Esta instrução não vê óbice à proposta apresentada. Porém, deve restar 

bem claro que a publicação do Edital estará condicionada à edição do Decreto 

regulamentar acerca dos serviços de estacionamento pago que serão concedidos 

com amparo na LC nº 692/04, de modo que os licitantes, bem assim a sociedade, 

tenham a perfeita compreensão de como se dará a execução de tais serviços. 

13. Nesse particular, não é demais chamar a atenção para o equívoco 

interpretativo que consta do referido Caderno 2 dos estudos, quando foi comentada 

 
4 Conforme Caderno 2 do Estudo de Viabilidade, pp. 244 e ss. (PT03-Plano de Operação e 
Gerenciamento - Versão 01, doc. associado aos autos) 
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a possibilidade de delegação do Poder de Polícia à futura Concessionária, in 

verbis5: 

“PODER DE POLÍCIA 

Como já mencionado funcionários da empresa concessionaria não podem 
aplicar multas – apenas agentes do órgão municipal de trânsito estão 
autorizados a fazê-lo. 

A proposta do decreto é justamente passar esse encargo a empresa 
concessionaria, vale ressaltar que tal item é completamente possível. 

Ela pode ser classificada como delegável. Segundo CARVALHO FILHO (2015) 
o serviço público poderá ser delegado quanto a sua atividade e não a sua 
titularidade. Isto, pois, a obrigação de fazer permanece sendo do Estado, no 
entanto, poderá ser delegada a atividade, por meio de lei, para a administração 
indireta, como autarquias, fundações, sociedades de economia mista e 
empresas públicas.” 

(Grifamos) 

14. Veja-se que foi defendida a possibilidade de delegação do poder de 

polícia para a Concessionária, empresa do setor privado. Com a devida vênia, não 

é possível proceder tal delegação no caso concreto, posto que a futura 

Concessionária não integrará a estrutura da Administração Indireta do Poder 

Concedente, em situação diferente do que é pontuado por CARVALHO FILHO no 

excerto transcrito acima. 

15. E sobre essa questão, até recentemente sequer poderia se falar da 

possibilidade de delegação do poder de polícia para pessoas jurídicas de direito 

privado, ainda que integrantes da Administração Pública Indireta, como são as 

empresas públicas e as sociedades de economia mista. Muito menos ainda, para 

empresas puramente da iniciativa privada. 

16. Tal delegação para pessoas jurídicas de direito privado, e desde que 

integrem a Administração Indireta, somente veio a ser reconhecida a partir do 

julgamento do RE 633782/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, decisão de 

23.10.2020. Na oportunidade, apreciando o tema 532 da repercussão geral, deu-

se provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a compatibilidade 

constitucional da delegação da atividade de policiamento de trânsito à Empresa de 

 
5 Conforme Caderno 2 do Estudo de Viabilidade, p. 247 (PT03-Plano de Operação e Gerenciamento 
- Versão 01, doc. Associado aos autos). 
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Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, nos limites da tese jurídica 

objetivamente fixada pelo Pleno do excelso STF, in verbis6: 

“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a 
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração 
Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem 
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em 
regime não concorrencial". 

17. E veja-se que foram estabelecidos requisitos mínimos para que a 

delegação seja implementada, o primeiro deles, que seja por lei, não por Decreto. 

Ademais, vale registrar que a minuta de Decreto apresentada no citado Caderno 2 

dos estudos do projeto Zona Verde, apresenta-se um tanto sucinta. Por exemplo, 

não diz nada sobre os procedimentos para aplicação de sanções pelo 

descumprimento das regras a serem impostas no âmbito do serviço de 

estacionamento rotativo pago em áreas públicas. 

18. Avançando mais um pouco sobre o tema, entende-se que não há 

proibição para que a Concessionária venha a executar atos materiais que 

precedem a aplicação de multas pelo órgão próprio de trânsito do Distrito Federal, 

como já o fazem as empresas privadas que atuam em auxílio à fiscalização de 

trânsito por meio dos populares “pardais” no Distrito Federal. Porém, registre-se 

que em relação a esses equipamentos existe toda uma regulamentação própria dos 

órgãos de trânsito. 

19. De todo modo, à semelhança do posicionamento adotado por esta Corte 

de Contas na Decisão nº 1.931/20207, quando tratou da concessão do serviço 

público de remoção e guarda de veículos apreendidos pelo Departamento de 

 
6 Disponível em www.stf.jus.br (consulta em 09.07.2021). 
7 Decisão nº 1.931/2020: 
“O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: [...]; III – determinar à 
Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal –SEMOB e ao Departamento de Estradas 
de Rodagem do DF – DER que condicionem a abertura dos procedimentos licitatórios da 
concessão em exame à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica – PELO nº 023/2019 
e do Projeto de Lei – PL nº 808/2019, que tramitam na Câmara Legislativa do DF – CLDF; IV – 
autorizar: a) o envio desta decisão, do relatório/voto e da Informação nº 49/2020-DIGEM3 à SEMOB 
e ao DER/DF; b) o retorno dos autos à Segem/TCDF para os devidos fins. Decidiu, mais, acolhendo 
manifestação do Conselheiro RENATO RAINHA, mandar publicar, em anexo à ata, o relatório/voto 
do Relator.” 
(Grifamos) 
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Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, entende-se que os atos 

preparatórios ao certame em tela podem ter prosseguimento. Porém, a publicação 

do correspondente Edital ficará condicionada à prévia regulamentação dos serviços 

objeto da concessão, mormente a questão dos procedimentos para aplicação de 

sanções aos usuários, que não poderão ser aplicadas pela Concessionária, na 

forma prevista na Subcláusula 8.3 da Minuta de Contrato8. 

 

Esclarecimento Comissão: Concorda-se com os ajustes redacionais 
propostos. 

Detalhamento dos ajustes: Alterada a redação da Subcláusula 1.2 da Minuta 
de Edital de forma a corrigir a alterar a denominação do Anexo IV de 
"Programa" para "Plano" e fazer constar as referências aos Apêndices A e B 
(Memorial Descritivo e Caderno de Encargos). Observa-se que foram 
acrescidos o Anexo V - Certificadora e o Anexo VI - Critérios de Desempenho, 
de forma a atender de forma mais didática outras recomendações do Tribunal 
de Contas que serão tratadas na sequência deste Relatório. 

ANÁLISE 

20. Em consulta aos termos da nova Minuta de Edital, Subcláusula 1.2 (fl. 

6 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2 - doc. associado), restou 

confirmado o ajuste pertinente. 

 

Esclarecimento Comissão: Concorda-se com os ajustes redacionais 
propostos. 

Detalhamento dos ajustes: Alteradas as redações das Subcláusulas 3.1 e 
12.4 da Minuta de Edital de forma a inserir a referência à outorga inicial fixa. 

 
8 “8.3. Competências Contratuais. A CONCESSIONÁRIA cumprirá apenas as competências 
expressamente contidas neste CONTRATO, não exercendo poder de polícia e ainda lhe sendo 
vedada a imposição de multas, penalidades (ou outras formas de sanção administrativas e/ou 
penais), ou o uso de força policial ou física, coerção ou coação sobre os USUÁRIOS.” 
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ANÁLISE 

21. Em consulta aos termos da nova Minuta de Edital, Subcláusulas 3.1 e 

12.4 (fls. 6 e 11 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2 doc. associado), 

restaram confirmados os ajustes pertinentes. 

 

Esclarecimento Comissão: Entende-se que a melhor opção é de fato alterar 
o parâmetro definidor do valor do contrato. 

Detalhamento dos ajustes: Alteradas as redações das Subcláusulas 4.1 da 
Minuta de Edital e 16.1 da Minuta de Contrato de forma a referenciar o valor do 
contrato como sendo o montante correspondente aos investimentos, despesas 
e custos estimados para a execução das obrigações do contrato (após o 
recálculo decorrente das demais impropriedades). Dessa forma o valor 
estimado do contrato foi reduzido de R$ 2.978.083.570,50 para R$ 
1.362.546.007,53. 

ANÁLISE 

22. Em consulta aos termos da nova Minuta de Edital, Subcláusula 4.1, nova 

Minuta do Contrato, Subcláusula 16.1 (fls. 7 e 77 do PT-10-Edital e Anexos Zona 

Verde - Versão 2 - docs. Associados), restaram confirmados os ajustes pertinentes. 

23. De todo modo, o valor ora informado (R$ 1.362.546.007,53) haverá de 

sofrer ajustes, em face das análises empreendidas nesta oportunidade em relação 

à reformulação do modelo Econômico-Financeiro do projeto realizada pela SEMOB 

(“Planilha do modelo econômico-financeiro Zona Verde JUN2021” – PT-11-

Modelagem Econômico-Financeira - Versão 2 - doc. associado). Na espécie, foram 

ainda identificadas inconsistências nos valores dos investimentos, além da questão 

dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI. A priori, foi apurada superestimativa de 

R$ 74,8 milhões, conforme destacado mais à frente. 
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Esclarecimento Comissão: A partir de simulações realizadas a partir dos 
dados da modelagem econômico-financeiras já revisados em função das 
demais impropriedades observadas, verifica-se um decréscimo considerável 
no valor da outorga inicial, que é reduzida de 55,7 milhões (modelo de 20 anos) 
para 17,8 milhões (modelo de 15 anos), mantido o percentual de 18% de 
outorga mensal. No caso de um período de 10 anos, a viabilidade do projeto 
reduz significativamente, possibilitando uma outorga inicial de apenas R$ 2,9 
milhões para uma outorga mensal de 10% da receita bruta. Tais variações 
podem ser constatadas nos fluxos de caixa apresentados na planilha da 
modelagem econômico-financeira (abas "Fluxo de Caixa 15 Anos" e "Fluxo de 
Caixa 10 Anos"), a ser encaminhada em anexo a este Relatório ao Tribunal de 
contas do Distrito Federal. 

Por outro lado, um modelo de 10 anos, prorrogável por mais dez não pode ser 
considerado equivalente a um modelo de 20 anos, tendo em vista que a 
prorrogação é condicionada a uma decisão discricionária do poder concedente 
e, em caso da não prorrogação, haveria necessidade de devolução de parte da 
outorga arrecadada para o ente privado em função da redução da taxa de 
retorno do projeto, o que seria um risco altamente indesejável para o parceiro 
público. 

Detalhamento dos ajustes: Mantido o entendimento exposto nos 
esclarecimentos efetuados, este item não implica em ajustes nos produtos que 
compõem o estudo. 

ANÁLISE 

24. De fato, em consulta à Planilha da modelagem econômico-financeira, 

constatou-se que o valor de outorga inicial cai bastante, na projeção para o prazo 

da concessão pelo período de 15 anos (R$ 17,8 milhões). E, estimando-se para o 

período de 10 anos, reduziria mais ainda a outorga, para apenas R$ 2,9 milhões. 

25. Demais disso, a redução do prazo do projeto pode torná-lo menos 

atrativo aos interessados, no que há de se concordar com a jurisdicionada. 

26. Por outro lado, não procede a argumentação de que haveria 

necessidade de devolução de valores caso a contratação se desse pelo período de 

10 anos, prorrogável por igual período. Isso porque a outorga seria apurada com 

base no prazo da contratação (10 anos), e não já incluindo o acréscimo da possível 

prorrogação (mais 10 anos). 
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27. De toda maneira, a instrução entende como satisfatórios os argumentos 

técnicos expendidos pela jurisdicionada e, em consequência, como razoável o 

período de 20 anos previsto para a contratação em tela. 

 

Esclarecimento Comissão: Concorda-se que de fatos tais exigências limitam 
competitividade do certame e opta-se por excluí-las. 

Detalhamento dos ajustes: Alterada a Subcláusula 15.9.1 da Minuta de Edital 
com a retirada das exigências referentes à comprovação de experiência em 
operação por meio de parquímetros e na execução de projetos e implantação 
de sinalização vertical e horizontal em vias e logradouros públicos. 

ANÁLISE 

28. Em consulta aos termos da nova Minuta de Edital, Subcláusula 15.9.1 

(fl. 18 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2 - doc. associado), restaram 

confirmados os ajustes pertinentes. 

 

Esclarecimento Comissão: Entende-se que neste caso a melhor opção é a 
adoção como parâmetro definidor do valor do contrato, o montante 
correspondente aos investimentos, despesas e custos estimados para a 
execução das obrigações do contrato. Por sua vez, o valor de capital mínimo 
exigido passa a ser fixado como percentual desse novo valor do contrato. 

Detalhamento dos ajustes: Alterada a Subcláusula 23.3 da Minuta de Edital 
com a redução do valor de capital social mínimo exigido de R$ 148,9 milhões 
para R$ 68,1 milhões. 
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ANÁLISE 

29. Em consulta aos termos da nova Minuta de Edital, Subcláusula 23.3 (fl. 

27 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2 - doc. associado), restaram 

confirmados os ajustes pertinentes. 

 

Esclarecimento Comissão: Entende-se que neste caso a melhor opção é a 
adoção como parâmetro definidor do valor do contrato, o montante 
correspondente aos investimentos, despesas e custos estimados para a 
execução das obrigações do contrato. Por sua vez, o valor da garantia de 
execução exigida passa a ser fixada como percentual desse novo valor do 
contrato. 

Detalhamento dos ajustes: Alterada a Subcláusula 24.1 da Minuta de Edital 
com a redução do valor de garantia de execução exigida de R$ 177,8 milhões 
para R$ 81,7 milhões. 

ANÁLISE 

30. Em consulta aos termos da nova Minuta de Edital, Subcláusula 24.1 (fl. 

29 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2 - doc. associado), restaram 

confirmados os ajustes pertinentes. 

 

Esclarecimento Comissão: Concorda-se com a necessidade de que o Poder 
Concedente fique resguardado. 

Detalhamento dos ajustes: De forma a resguardar o parceiro público de 
quaisquer ônus decorrentes da relação entre a concessionária e os 
guardadores e lavadores, tal relação foi detalhada na Subcláusula 5.3.1 da 
Minuta de Contrato, ficando o Poder Concedente resguardado conforme regra 
fixada na Subcláusula 5.3.1.1. Outros ajustes foram feitos à Minuta de Contrato 
de forma a aprimorar essa questão. 
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ANÁLISE 

31. Em consulta aos termos da nova Minuta de Contrato, Subcláusula 5.3.1, 

e respectivos subitens (fl. 67 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2 doc. 

associado), restaram confirmados os ajustes pertinentes. 

 

Esclarecimento Comissão: Opta-se por reverter o resultado financeiro 
destinado às taxas de fiscalização em outorga para o Governo do Distrito 
Federal que, a seu critério, poderá propor instrumento próprio para regular a 
destinação desses recursos. 

Detalhamento dos ajustes: Exclusão do item referente às verbas de 
fiscalização da Subcláusula 11.1 (Obrigações da Concessionária) da Minuta de 
Contrato e de demais referências às verbas de fiscalização. Ajuste da planilha 
de modelagem econômico-financeira de forma a reverter o resultado financeiro 
destinado a verbas de fiscalização para outorga a ser paga ao Poder 
Concedente. 

ANÁLISE 

32. Em consulta aos termos da nova Minuta de Contrato, Subcláusula 11.1 

(fls. 72/74 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2 doc. associado), de 

fato não consta mais o anterior subitem “xxii”, que tratava do recolhimento mensal 

de 5% da receita bruta, a título de verba de fiscalização regulatória; e de 3%, a 

título de verba de fiscalização de trânsito. Da mesma forma, verificou-se que a 

outorga mensal variável, antes prevista em 10% da receita bruta, passou a 18% 

no novo modelo trazido aos autos (cf. célula A06 da aba “Fluxo de Caixa” da 

Planilha MEF do Zona Verde – doc. associado - PT-11-Modelagem Econômico-

Financeira - Versão 2). 

33. Desse modo, o Governo do Distrito Federal – GDF terá oportunidade de 

estudar melhor a questão e instituir o competente regulamento sobre a questão da 

fiscalização relacionada aos serviços de estacionamento rotativo pago em áreas 

públicas do Distrito Federal, objeto da concessão em tela. 

34. Por outro lado, detectou-se que no Anexo I – Termos e Definições 

Zona Verde (fl. 40 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. 
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associado), continua constando o índice de 10,00% (dez por cento) para o 

“VALOR DE OUTORGA MENSAL”, devendo ser procedida a correção do referido 

Anexo para fazer constar o índice de 18,00% (dezoito por cento). 

 

Esclarecimento Comissão: Tendo em vista que a própria cobrança é um 
incentivo à rotatividade, o aumento do tempo de permanência não prejudica 
esse que é um dos principais objetivos do projeto. Portanto entende-se não 
haver óbice em aumentar o tempo de permanência, sendo até mesmo 
desnecessária a cobrança progressiva. Por uma questão de uniformidade opta-
se por adotar o mesmo tempo de permanência máximo do Ipê Roxo, ou seja, 
5 horas ao invés de 4 horas, evitando-se assim causar confusões aos usuários. 

Detalhamento dos ajustes: Alterada a Subcláusula 18.1 da Minuta de 
Contrato, de forma a ajustar o tempo de permanência máximo do Ipê Amarelo 
como sendo 5 horas. Entende-se que tal mudança não gera impacto na receita, 
não sendo necessário ajustes à planilha do modelo econômico-financeiro. 

ANÁLISE 

35. Em consulta aos termos da nova Minuta de Contrato, Subcláusula 18.1 

(fl. 78 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. associado), consta 

que foi alterado o teto de permanência no setor Ipê Amarelo, passando de 2h para 

5h, conforme retratado nos esclarecimentos acima. 

36. Entretanto, consta dessa mesma Subcláusula, que cuida da Receita 

Tarifária, outra alteração realizada pela jurisdicionada. Trata-se da inclusão, na 

última linha do Quadro tarifário, da previsão de receita tendo como fonte o que 

denominou de “pagamento pós-utilização”, resultante de “notificação de utilização 

irregular da área pela Concessionária”. Contudo, tal previsão de arrecadação não 

restou clara. Ao mesmo tempo que se refere ao valor de “R$ 2,00 x 1 diária”, 

também traz referência ao período “em horas”. 

37. Na espécie, tem-se que possíveis valores de tarifa que venham a ser 

arrecadados posteriormente à utilização, em função de notificação pelo uso 

irregular das áreas, tal não altera a natureza de receita tarifária ordinária. A menos 

que queiram ter se referido, de fato, a novo tipo de receita ordinária não tarifária. 
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Porém, desde que não seja oriunda de multas, pois essas deverão reverter ao 

Poder Concedente. 

38. Desse modo, considerando que não foram encontrados nos Anexos ao 

Edital esclarecimentos sobre essa nova previsão de receitas, entende-se que a 

última linha do quadro de tarifas da Subcláusula 18.1 deve ser ajustada, para 

melhor traduzir a receita em questão. 

 

Esclarecimento Comissão: Opta-se por reverter o resultado financeiro 
destinado à taxa de fiscalização em outorga para o Governo do Distrito Federal 
que, a seu critério, poderá propor instrumento próprio para regular a destinação 
desses recursos. 

Detalhamento dos ajustes: Exclusão da Subcláusula 20.2.1 da Minuta de 
Contrato e de demais referências às verbas de fiscalização. Ajuste da planilha 
de modelagem econômico-financeira de forma a reverter o resultado financeiro 
destinado a verbas de fiscalização para outorga a ser paga ao Poder 
Concedente. 

ANÁLISE 

39. Em consulta aos termos da nova Minuta de Contrato (fl. 83 do PT-10-

Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. associado), verificou-se que na 

anterior Subcláusula 20.2.1 foi mesmo excluída, igualmente ao que ocorreu em 

relação ao anterior subitem “xxii” da Subcláusula 11.1, ambos tratando acerca da 

então “verba de fiscalização”. Desse modo, consideram-se satisfatórios os 

esclarecimentos e ajustes pertinentes. 

 

Esclarecimento Comissão: Entende-se que neste caso a melhor opção é a 
adoção como parâmetro definidor do valor do contrato, o montante 
correspondente aos investimentos, despesas e custos estimados para a 
execução das obrigações do contrato. Por sua vez, o valor da garantia de 

e-DOC 4037C32F
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 4037C32F

https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4037C32F
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 

 

 

 

execução exigida passa a ser fixada como percentual desse novo valor do 
contrato. 

Detalhamento dos ajustes: Alterada a Subcláusula 26.1 da Minuta de 
Contrato com a redução do valor de garantia de execução exigida de R$ 177,8 
milhões para R$ 81,7 milhões. 

ANÁLISE 

40. Em consulta aos termos da nova Minuta de Contrato (fl. 88 do PT-10-

Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. associado), verificou-se que foi 

alterada a Subcláusula 26.1, para fazer constar o novo valor de garantia, R$ 81.8 

milhões, em consonância com o que constou da Minuta de Edital (Subcláusula 

24.1), visto anteriormente. Porém, deixou de apresentar o parâmetro de incidência 

(valor do contrato, no caso) e correspondente percentual (por exemplo, 6%), fato 

que tornará a garantia em valor fixo, independentemente do montante que for 

atribuído ao contrato. Faz-se necessário que a jurisdicionada se pronuncie a 

respeito do tema. 

 

Esclarecimento Comissão: A Certificadora possui várias atribuições de apoio 
técnico e gerencial, cujo aprendizado ao longo da concessão pode traduzir no 
aprimoramento de processos. Por outro lado, a descontinuidade nesse tipo de 
serviço pode gerar perda de eficiência. Dessa forma, opta-se por propor 
alternativa que considere a troca de Certificadora a cada 5 anos, mas podendo 
o Poder Concedente apresentar justificavas para a recontratação da mesma 
empresa, caso se julgue oportuno e conveniente. 

Detalhamento dos ajustes: Alterada a Subcláusula 27.2.2 da Minuta de 
Contrato, prevendo a alteração da Certificadora a cada 5 anos, mas com a 
possibilidade de recontratação. 

ANÁLISE 

41. Em consulta aos termos da nova Minuta de Contrato (fl. 95 fls. 72/74 do 

PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. associado), verificou-se que foi 

alterada a Subcláusula 27.2.2, para fazer constar que o prazo de contratação da 

Certificadora será de 5 anos, e não pelo prazo total da concessão. 
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42. Ademais, foi inserida previsão de recontratação sucessiva da mesma 

Certificadora, “mediante justificativa do Poder Concedente”. Tal situação pode 

mostrar-se benéfica ao aperfeiçoamento dos mecanismos de controle dos serviços 

fiscalizados, pois a decisão quanto à recontratação, ou não, ficará a cargo do Poder 

Concedente, e não submetida à discricionariedade da própria Concessionária, 

situação que poderia retirar a independência da certificadora. 

43. De todo modo, seria de bom alvitre a inserção de prazo para que essa 

decisão pela recontratação fosse tomada. Dessa forma, entende-se que a 

Subcláusula 27.2.2 deve ser alterada para fazer constar redação a exemplo da 

seguinte: “mediante solicitação fundamentada do Poder Concedente no prazo 

de até 90 dias do término do contrato vigente”. Esse prazo servirá para que a 

Concessionária planeje a contratação da nova Certificadora, além de permitir que 

a Certificadora antiga se programe para o encerramento definitivo do seu contrato, 

caso a prorrogação deixe de ser solicitada. 

 

Esclarecimento Comissão: Como há outras formas de recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro, entende-se não haver prejuízo em suprimir a 
modalidade por extensão de prazo. 

Detalhamento dos ajustes: Alterada a Subcláusula 29.7 da Minuta de 
Contrato, com a supressão da modalidade de equilíbrio econômico-financeiro 
por extensão de prazo. 

ANÁLISE 

44. Em consulta aos termos da nova Minuta de Contrato (fls. 102/104 do PT-

10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. associado), verificou-se que foi 

alterada a Subcláusula 29.7, excluindo-se o anterior subitem “ii”, fazendo sumir a 

possibilidade de prorrogação do prazo da concessão. 
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Esclarecimento Comissão: Para a garantir a não aplicação do índice de 
inflação em duplicidade e a utilização do mesmo prêmio de risco utilizado para 
definição do WACC da concessão, opta-se pelo ajuste da Subcláusula 
correspondente. Com relação à utilização de dados estritamente nacionais para 
definição da taxa de desconto real para fins de reequilíbrio e utilização da dados 
do mercado americano para a definição do WACC da concessão, esclarece-se 
que na modelagem econômica-financeira foi adotado o WACC conforme 
sugerido pelo Tribunal, conforme parágrafos 86- 93 da Informação nº 52/2021 
DIGEM3. 

Detalhamento dos ajustes: Alterada a redação Subcláusula 29.8-III da Minuta 
de Contrato deixando explícito que a taxa de rendimento de venda do Tesouro 
se trata de taxa nominal e ajustando o prêmio de risco para 4,8%. 

ANÁLISE 

45. Em consulta aos termos da nova Minuta de Contrato (fls. 104/105 do PT-

10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. associado), verificou-se que foi 

modificada a Subcláusula 29.8-iii, alterando-se o prêmio de risco de 5,4% a.a, 

para 4,8% a.a (fl. 104 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. 

associado).  

46. No entanto, antes de analisar a cláusula modificada cabe destacar que, 

em pesquisa feita por esta equipe técnica, verificou-se que a Agência Nacional de 

Aviação Civil em Consulta Sobre a 1ª Revisão dos Parâmetros da Concessão dos 

Aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília identificou duas metodologias de 

cálculo da taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal – FCM, para efeitos de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro9.   

 
9 Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes/chamamento-
previo/fator_x_desconto_rpc.pdf. Acesso em: 19/08/2021.  
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47. A primeira metodologia consiste em descontar o FCM utilizando-se o 

Custo Médio Ponderado de Capital – WACC, ou seja, recalcula-se o WACC no 

momento da ocorrência do desequilíbrio para descontar os fluxos de caixa 

marginais que recompõem o equilíbrio da concessão. 

48. A alternativa, conforme identificado pela Agência em outros contratos de 

concessão, se baseia em fórmulas paramétricas para redefinir a taxa de desconto, 

visando retirar o espaço para a discricionariedade tanto do regulador quanto da 

concessionária. 

49. Conforme se observa da atual modelagem, a Semob fez uma opção pela 

segunda alternativa. Cabe destacar reflexão feita pela ANAC no citado documento 

no tocante à definição de fórmulas paramétricas de taxas de desconto10: 

Note, considerando o exemplo acima, que, a partir de estimativas 

do custo de capital ponderado do negócio, da TJLP e da taxa de 

inflação, é possível estabelecer, no momento da publicação do 

Edital, o valor da constante inserida na fórmula paramétrica (no 

caso acima, 8%). Contudo, as variações do custo do capital 

decorrentes de alterações na estrutura de capital, no custo de 

capital próprio e em outras variáveis que afetam o capital de 

terceiros além da TJLP, não seriam refletidas no cálculo. Como 

consequência disso, o impacto de variações na estrutura de capital 

ótima, no custo de capital próprio e em alguns componentes que 

afetam o custo de capital de terceiros no resultado do cálculo da 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro passaria a ser um 

risco alocado à concessionária.  

(...) Identifica-se novamente o trade-off entre flexibilidade 

regulatória e previsibilidade que se reflete em um trade-off 

entre risco regulatório e risco de mercado. Ao mesmo tempo 

que gerar maior previsibilidade (por exemplo, estabelecendo 

fórmulas paramétricas ou intervalos para a taxa de desconto 

do FCM) reduz o risco regulatório, há menor compartilhamento 

de riscos associados a variáveis que afetam o custo de capital 

da firma, aumentando a exposição da concessionária a riscos 

de mercado, principalmente no longo prazo. 

(grifos nossos) 

50. Nesse sentido, entende-se que a Semob deve se manifestar sobre qual 

a opção pretende adotar para definição da taxa de desconto para os fluxos de 

 
10 Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes/chamamento-
previo/fator_x_desconto_rpc.pdf. Pág. 13. Acesso em: 19/08/2021. 
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caixas marginais com vistas a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, se 

com a definição de uma fórmula paramétrica (como a atual) ou se com o recálculo 

do WACC (situação em que deve indicar de forma clara que será utilizada a mesma 

metodologia do cálculo do WACC da concessão). 

51. Caso a Semob opte por manter a fórmula paramétrica, serão 

necessários alguns ajustes. Destacam-se, inicialmente as Subcláusulas 29.8, 

29.8.iii e 29.8.iv da Minuta de Contrato11: 

29.8. Forma de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro. 

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, pela 

metodologia do Fluxo de Caixa Marginal, será realizada de forma 

que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal 

projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, 

considerando: 

(...) 

(iii) a taxa de desconto real anual a ser utilizada no cálculo do 

valor presente será composta pela média dos últimos 03 (três) 

meses da taxa de rendimento (nominal) 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 4,8% a.a. 

(quatro vírgula oito por cento ao ano).  

(iv) em caso de extinção ou de recompra pelo Governo Federal 

dos títulos de que tratam as subcláusulas acima, as PARTES 

estipularão de comum acordo a nova metodologia de cálculo 

da taxa de desconto real anual e prêmio de risco a ser adotada 

(grifamos) 

52. Nota-se, inicialmente, que a taxa de desconto será real, isto é, 

descontando-se o fator inflação. Nesse sentido, verifica-se uma incongruência com 

a utilização da taxa de rendimento nominal do Tesouro IPCA12 com Juros 

Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B – NTN-B). Conforme a 

Secretaria do Tesouro Nacional explica13: 

 
11 fls. 104/105 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. Associado. 
12 Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
13 Disponível em:  
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O Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) é muito 

semelhante ao Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), pois ambos 

oferecem um rendimento real, ou, em outras palavras, um 

rendimento acima da inflação. A diferença entre ambos é que a 

NTN-B paga juros semestrais (cupons).  

Quando o investidor compra uma NTN-B, ele recebe no 

vencimento do título a correção do IPCA (Inflação) sobre o 

valor aplicado mais (+) uma taxa contratada na compra do 

título, por isso IPCA+. 

(grifamos) 

53. Ou seja, a remuneração do Tesouro IPCA com Juros Semestrais é 

composta de uma taxa contratada na compra do título mais a correção da Inflação 

(medida pelo IPCA).  

54. Assim, considerando-se que a taxa de desconto definida pela Semob 

para a recomposição do equilíbrio é uma taxa real, deve-se deixar claro que na 

Subcláusula 29.8.iii da Minuta de Contrato a utilização da taxa de venda do Título 

Público, excluindo-se da composição o fator de ajuste da inflação (IPCA). 

55. Além disso, o vencimento do título escolhido (15/08/2035) poderia 

revelar um problema em caso de ocorrência de evento de desequilíbrio em anos 

posteriores (2036 em diante), considerando o prazo da concessão de 20 anos. Do 

mesmo modo, a substituição do Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) por 

um outro título público também seria fator de inconsistência. 

56. Sendo assim, sugere-se o acréscimo à citada Subcláusula de indicação 

de que na ausência da citada NTN-B, seja utilizado outro título que o substitua, bem 

como que o vencimento do título escolhido seja o mais próximo do termo contratual. 

Segue sugestão de redação: 

29.8 (...) 

(iii) a taxa de desconto real anual a ser utilizada no cálculo do valor 

presente será composta pela média dos últimos 03 (três) meses da 

taxa de rendimento de venda (excluindo-se a correção pelo IPCA) 

do Tesouro IPCA com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro 

Nacional Série B – NTN-B) ou, na ausência deste, outro que o 

substitua, ex ante a dedução do Imposto de Renda, com 

vencimento em 15/08/2035 ou vencimento mais compatível com 

 
https://www.tesourodireto.com.br/data/files/18/A1/2B/35/855FB610FAC28EB6018E28A8/Modulo%
203_TesouroDireto%20_2017_.pdf. Pág. 37. Acesso em: 19/08/2021. 
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a data do termo contratual, 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 4,8% a.a. (quatro vírgula oito por cento 

ao ano).  

(grifos nossos) 

57. Destaca-se, ainda, a relevada incerteza e falta de transparência 

adicionada pela Subcláusula 29.8.iv. Visando a maior competitividade possível para 

o certame, deve a Administração Pública primar pela clareza e transparência de 

suas cláusulas editalícias e contratuais, de modo que deixar margem para definir a 

metodologia a ser aplicada em eventos de desequilíbrios econômico-financeiros, 

que por si só já causam transtornos aos concessionários e à população, pode 

acabar por afastar competidores da licitação. 

58. Em visto disso, sugere-se a exclusão da Subcláusula 29.8.iv da Minuta 

de Contrato, devendo a Semob se atentar para a melhor definição da taxa de 

desconto dos fluxos de caixa marginais de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro, em especial, fazendo a opção entre o recálculo do WACC utilizando a 

metodologia definida na modelagem da concessão ou a definição de uma fórmula 

paramétrica, indicando a fonte exata ou mais próxima possível dos valores a serem 

levantados. 

 

Esclarecimento Comissão: De fato considera-se que os valores 
apresentados para as multas estão exagerados, devendo os mesmos serem 
revistos. 

Detalhamento dos ajustes: Além da alteração do valor do contrato de R$ 2,98 
bilhões para R$ 1,36 bilhão, conforme já mencionado neste Relatório, a 
graduação percentual das multas foi alterada, sendo a nova faixa entre 0,001% 
(R$ 13,6 mil) até 1% (R$ 13,6 milhões). A nova graduação foi detalhada no 
quadro constante da Subcláusula 34.7 da Minuta de Contrato. 

ANÁLISE 

59. Em consulta aos termos da nova Minuta de Contrato (fl. 110 do PT-10-

Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. associado), verificou-se que foi 
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modificada a Subcláusula 34.3, registrando agora gradação de multas entre 

0,001% e 1% do valor do contrato, o equivalente ao intervalo de R$ 13,6 mil a R$ 

13,6 milhões, em conformidade com os esclarecimentos trazidos. 

60. A categorização das multas consta da Subcláusula 34.4, com sua 

dosimetria na Subcláusula 34.7, resumida no quadro a seguir: 

 

61. Mediante a nova gradação dos valores que podem ser atribuídos de 

multas à Concessionária, entende-se que não mais atentam contra a própria 

execução do contrato, como se apresentava na versão anterior da Minuta. 

62. Por outro lado, faz-se necessário ajustar a parte final da Subcláusula 

39.1 da Minuta de Contrato, para fazer mencionar a Cláusula 34 (que trata das 

penalidades), em vez da 35. 

 

Esclarecimento Comissão: Trata-se de erro a ser corrigido. 

Detalhamento dos ajustes: Alterada a Subcláusula 45.2.6 da Minuta de 
Contrato para correção do erro de citação. 
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ANÁLISE 

63. Em consulta aos termos da nova Minuta de Contrato (fls. 124/126 do PT-

10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. associado), verificou-se que foi 

modificada a Subcláusula 45.2.6, mencionando agora a Subcláusula 45.4.4, de 

forma acertada. 

 

Esclarecimento Comissão: Esclarece-se que a implantação dos serviços 
engloba todas as obras de adequação de pavimento e sinalização, além dos 
equipamentos de monitoramento e venda de créditos. Além disso, os 
respectivos projetos terão que ser elaborados e apresentados aos órgãos 
competentes para aprovação. Por outro lado, a cobrança em cada área só 
poderá ser realizada após a conclusão dessas etapas na respectiva área, o que 
constitui incentivo a concessionária para concluir a implantação no menor 
tempo possível. Um prazo reduzido poderia até mesmo prejudicar a 
competitividade do certame, sendo barreira de entrada para empresas que não 
possuem estrutura para realização desses serviços em grande escala e em 
curto espaço de tempo. Portanto, em função das ponderações apresentadas, 
opta-se por considerar um prazo de 24 meses para conclusão da implantação 
dos serviços em todos os locais abrangidos pela concessão. 

Detalhamento dos ajustes: Alterado o Anexo IV (Plano de Implantação do 
Projeto), em cujo item 3 contam os prazos de implantação. Alterado também a 
Subcláusula 10.2 da Minuta de Contrato de forma a estabelecer regras para o 
início da cobrança atreladas ao cronograma estabelecido para implantação. 
Tendo em vista que o início da cobrança ficou vinculado ao cumprimento do 
cronograma entende-se como desnecessário estabelecer penalidades para o 
não cumprimento dos prazos, uma vez que já há incentivos financeiros para tal. 
Adicionalmente a planilha do modelo econômico-financeiro foi ajustada para 
que as receitas, custos operacionais e investimentos nos dois primeiros anos 
(linhas 5, 19 e 34 da aba "FLUXO DE CAIXA") ficassem compatíveis com o 
cronograma estabelecido. Os critérios vinculados ao cronograma são 
detalhados nas abas "CAPEX" e "OPEX". 

ANÁLISE 

64. No item 5 do então Plano de Implantação do Projeto Zona Verde 

(anterior Anexo IV), constava que a Concessionária deveria implantar os 

SERVIÇOS em até 12 meses, contados da emissão da ORDEM DE INÍCIO. Com 

isso, denotava que poderia demorar até um ano para que se iniciasse a 

operacionalização desses serviços. 
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65. Nesse particular, a preocupação era com a possível demora no início da 

operacionalização, e não com a demora na conclusão da implantação do sistema 

como um todo. Em alternativa, foi sugerido na anterior análise a instituição de uma 

espécie de cronograma para a implantação, de modo a forçar o início em prazo 

inferior a um ano. 

66. Entretanto, vê-se que a jurisdicionada não concordou com a proposta. 

Em alternativa, informa que traçou diretriz no sentido de que a completa 

implantação dos serviços se desse em até 24 meses, remetendo ao item 3 do 

Anexo IV (Plano de Implantação do Projeto). 

67. Por outro lado, na nova Minuta de Contrato, fez incluir, na Subcláusula 

10.2, o seguinte (fl. 71/72 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. 

associado): 

“(ii) até a conclusão de 100% do quantitativo de vagas previstas para 
implantação no Setor Ipê Branco, a CONCESSIONÁRIA só poderá realizar a 
cobrança pelos SERVIÇOS em 50% do total de vagas existentes nos 
demais setores (este percentual deve ser considerado de forma acumulada e 
não individualizado por setor); e 
[...].” 

(Grifamos) 

68. A nosso ver, essa regra se mostra mais prejudicial ao sistema como um 

todo, do que a regra ostentada na Subcláusula 10.1 da versão anterior do 

Contrato, que assim dispunha: 

“(ii) a CONCESSIONÁRIA só poderá iniciar a cobrança pelos SERVIÇOS nos 
setores Ipê Rosa, Roxo e Amarelo após implantação de no mínimo metade 
do quantitativo de vagas previstas para implantação no Setor Ipê Branco; 
e” 

(Grifamos) 

69. Ou seja: pela regra anterior, a Concessionária se via compelida a 

implantar pelo menos a metade das vagas previstas para o Ipê Branco, como 

condição para iniciar a cobrança nos demais setores Ipês. 

70. Por sua vez, a nova regra autoriza a cobrança em 50% das vagas dos 

Ipês Amarelo, Rosa e Roxo, independentemente do quantitativo de vagas 

implantadas no Ipê Branco, podendo ser até 0 (zero), por exemplo. Isso significa 

que a Concessionária poderá escolher quais as áreas de mais fácil implantação e 
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de maior rentabilidade nos Ipês Amarelo, Roxo e Rosa, até o limite de 50%, e 

abandonar as outras áreas desses mesmos setores, bem assim o próprio Ipê 

Branco. 

71. Ainda mais levando-se em consideração que não existe definição de 

multa pelo descumprimento do cronograma de implantação previsto. Na espécie, a 

jurisdicionada argumentou que tal poderia restringir a competitividade do certame. 

Entretanto, não se pode concordar que a Concessionária fique livre para prorrogar, 

indefinidamente, a conclusão da implantação do total de vagas previstos para o 

Projeto Zona Verde, sem quaisquer sanções. 

72. Desse modo, continuamos de opinião que o mais adequado seria 

estabelecer cronograma prevendo o quantitativo de vagas que devem ser 

implantadas em cada setor Ipê, em determinado período de tempo, até a 

implantação total (que seja no novo prazo de até 24 meses), mas com a definição 

de sanções em caso de descumprimento do cronograma, nas situações de culpa 

exclusiva da Concessionária. 

 
Esclarecimento Comissão: Os elementos previstos no Caderno de Encargos 
(Apêndice A do Anexo IV) integrarão a versão final do Edital de Licitação. 

Detalhamento dos ajustes: O Anexo IV e os correspondes Apêndices A e B 
foram revistos, sendo as novas denominações "Diretrizes para a Elaboração 
do Plano de Implantação do Projeto - PIP", "Especificações" e "Detalhamento 
dos Ipês", respectivamente. As especificações e encargos que constavam nas 
versões anteriores foram mantidas, melhor detalhadas ou aprimoradas, e 
constarão da versão final do Edital de Licitação. 

ANÁLISE 

73. Em relação ao então Caderno de Encargos (Apêndice A do Anexo IV, fl. 

147/152 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. Associado), a 

anterior análise destacou, entre outras coisas, a possibilidade de exportação de 

dados em formato CSV, Excel e SQL, para fins de mineração de dados, aspecto 

esse de relevante interesse para o acompanhamento e controle da operação do 
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sistema por parte do Poder Concedente e para a fiscalização desta Corte de 

Contas. 

74. Por seu turno, os esclarecimentos trazidos pela Comissão registram que 

os elementos previstos no então Caderno de Encargos (Apêndice A) “integrarão” a 

versão final do Edital, indo ao encontro dos interesses desta Corte de Contas. Não 

obstante, informa que os correspondentes Apêndices A e B (antes, “Caderno de 

Encargos” e “Memorial Descritivo”, nessa ordem), foram revistos e assumiram 

novas denominações, a saber: “Especificações” e “Detalhamento dos Ipês”. Já o 

Anexo IV, assumiu a denominação de “Diretrizes para a Elaboração do Plano de 

Implantação do Projeto – PIP”. O Plano de Implantação do Projeto, propriamente 

dito, ficará a cargo da contratada. 

75. Em consulta a esses novos documentos, verificou-se que os Apêndices 

A e B do Anexo IV (fl. 147/211 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, 

doc. associado) apresentam agora conteúdo mais resumido, tendo perdido muito 

dos detalhamentos trazidos anteriormente. Já o Anexo IV, propriamente dito, teve 

o conteúdo expandido, incorporando agora as diretrizes para elaboração do Plano 

de Implantação do Projeto – PIP. 

76. De todo modo, não se verificou prejuízo ao objeto do certame em si, pois 

cada interessado deverá proceder a levantamentos para elaboração do modelo 

econômico-financeiro próprio que irá adotar. 

 

Esclarecimento Comissão: As áreas abrangidas pelo projeto Zona Verde 
foram previamente definidas, sendo tal definição considerada como parte de 
uma política pública que, entre outros objetivos, visa democratizar o uso do 
espaço público e incentivar a utilização do sistema de transporte coletivo. 
Dentro desse conceito a ampliação do número de vagas já existentes nessas 
áreas iria de encontro aos objetivos estabelecidos. Portanto, esclarece-se que 
o método citado não foi aplicado e nem faria sentido sua aplicação. 

Detalhamento dos ajustes: Este item não implica em ajustes nos produtos 
que compõem o estudo). 
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ANÁLISE 

77. Na anterior instrução foi questionado se teriam sido utilizados critérios 

técnicos para a definição de quais áreas seriam alcançadas pelo sistema de 

estacionamento denominado Zona Verde. E para essa finalidade, foi mencionado 

método da Companhia de Engenharia de Trânsito – CET/SP14, aplicado quando da 

realização de estudos de viabilidade da implantação de sistemas de 

estacionamento rotativo pago (conhecidos como Zona Azul). 

78. Conforme visto, a resposta da jurisdicionada esclarece que o Zona Verde 

diferencia-se de outros sistemas rotativos existentes em outras Cidades, pois leva 

em consideração a região geográfica como um todo (Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste, 

e outras), e não apenas áreas específicas dessas mesmas regiões, por exemplo, 

determinadas Quadras ou Entrequadras da região central de Brasília, ou cercanias 

de determinado centro empresarial e/ou comercial. Em sendo dessa forma, de fato 

torna-se não aplicável o método utilizado pela CET/SP em seus estudos de 

viabilidade para implantação de sistemas de estacionamentos rotativos. 

 

Esclarecimento Comissão: De fato, entende-se que os pesos dados aos 
indicadores de desempenho podem gerar distorções nos resultados e estes 
serão revistos 

Detalhamento dos ajustes: Os indicadores foram revistos para comporem 
novo índice de desempenho. A versão revisada conta do Anexo VI - Índice de 
Desempenho. 

ANÁLISE 

79. Segundo os esclarecimentos, o Índice de Desempenho será agora 

calculado a partir de parâmetros fornecidos no novo Anexo VI (Índice de 

Desempenho Zona Verde) (fl. 215/221 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - 

Versão 2, doc. associado) e terá por base a seguinte fórmula: 

 
14 Conforme Boletim Técnico nº 51 da CET/SP (2011), disponível em: 
http://www.cetsp.com.br/media/151198/btcetsp51.pdf (consulta realizada em 13.08.2021) 
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80. O resultado da apuração será representado por nota entre 0 (a pior 

avaliação possível) e 10 (a melhor avaliação possível). 

81. Em relação ao chamado Indicador Operacional, não apresenta maiores 

indagações. Entretanto, o Indicador de Reclamações e Notificações (IRN) e o 

Indicador do Usuário (IU), merecem alguns comentários. O quadro a seguir traz a 

forma de apuração do IRN: 

 

82. Registre-se que o quadro informa metas a partir do Ano 2. Por outro 

lado, consta na Subcláusula 18.6 da Minuta de Contrato que a avaliação será 

iniciada somente a partir do Ano 3. 
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83. Por sua vez, a avaliação pelos usuários (IU) será realizada 

semestralmente, com base em parâmetros fornecidos no Anexo VI, o qual não traz 

listagem mais robusta dos questionamentos que podem ser feitos aos usuários 

nessa avaliação, trazendo apenas 5, vejamos quais: 

  

84. O item “b”, se refere à facilidade de localizar vagas pelo aplicativo, sendo 

que talvez nem se apresente tal funcionalidade desde o início da operação. Os 

quadros a seguir trazem as diretrizes de como será apurada a avaliação pelos 

usuários (IU). 
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85. Ao final, o Anexo VI traz ainda a forma e critérios utilizados para 

contratação de instituto de pesquisa para realização da avaliação junto aos 

usuários, no mesmo formato de contratação da Certificadora, ou seja: apresentação 

em lista de 3 empresas para o Poder Concedente escolher uma; ou refugar as 3, 

com a apresentação de novas candidatas. 

86. Depreende-se que o novo formato de avaliação de desempenho 

apresentou melhorias. Desse modo, não existem providências outras acerca do 

tema a serem demandadas pelo Controle Externo nesta oportunidade. 

 

Esclarecimento Comissão: Esclarece-se que o custo apresentado será 
revisado e melhor detalhado. 

Detalhamento dos ajustes: Os custos de vaga por estacionamento foram 
totalmente revisados a partir de um projeto tipo com itens de serviço 
quantificados e custos unitários em sua maioria extraídos dos sistemas SINAPI 
e SICRO. O detalhamento da revisão, bem como as referências, cálculos e 
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premissas, constam da aba "ESTACIONAMENTOS" da planilha do modelo 
econômico-financeiro. 

ANÁLISE 

87. Após as observações feitas pela Unidade Técnica, a Semob refez a 

estimativa dos valores dos investimentos em estacionamentos previstos 

inicialmente no Projeto Zona Verde, utilizando orçamento paramétrico. A nova 

situação é objeto de análise conforme descrito no PT 09 - Análise TCDF – 

Estacionamento – Zona Verde e no PT-14 - Análise do Orçamento dos 

Estacionamentos (docs. associados aos autos). 

88. Os custos estão mais bem detalhados do que na versão anterior. A 

Semob adotou, contudo, diversas premissas questionáveis, sem justificativa 

técnica factível, que resultaram em superestimativa de R$ 74.823.083,64 nos 

serviços necessários à execução das obras dos estacionamentos (Peça 42 e PT-

09-Análise TCDF - Estacionamentos - Zona Verde, doc. associado). 

89. Considerando os custos das obras dos estacionamentos recalculados 

pelo Órgão Instrutivo com base no novo Modelo apresentado pela SEMOB, a 

outorga inicial mínima passaria de R$ 55.742.900,00 para aproximadamente de 

R$ 136.000.000,00. 

90. Importante destacar que no excesso apurado pela instrução (R$ 74,8 

milhões), encontra-se inserido o BDI de 18,56%, o qual, a priori, não seria devido 

na espécie, pois não se estará contratando a execução de obra pública junto à 

Concessionária, mas a concessão de serviços. 

91. Nesse particular, solicita-se o pronunciamento da Jurisdicionada sobre a 

questão posta, para que apresente as justificativas pertinentes à presença do BDI 

na modelagem econômico-financeira em tela. 

 

Esclarecimento Comissão: Verificou-se que existem poucos fornecedores de 
parquímetros no Brasil, o que dificulta sua precificação de forma mais confiável. 
No entanto, não por este motivo, mas pelo fato de que por um lado pode haver 
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restrições de ordem urbanística para sua implantação (tombamento de Brasília) 
e, por outro, consiste em custo elevado de item que não é imprescindível para 
operação do sistema, optou-se por sua retirada do projeto. 

Detalhamento dos ajustes: A retirada dos parquímetros do projeto Zona 
Verde e correspondente impacto financeiro pode ser constatada nas abas 
"EQUIPAMENTOS" e "CAPEX" da planilha do modelo econômico-financeiro. 

ANÁLISE 

92. A retirada dos paquímetros da nova modelagem econômico-financeira 

resolve a falha apontada pelo Corpo Técnico. 

93. Na Aba “Administrativo OPEX” da Planilha do Modelo Econômico-

Financeiro Zona Verde JUN2021 (PT-11-Modelagem Econômico-Financeira - 

Versão 2), está prevista, no entanto, a despesa com profissionais que não serão 

mais necessários – Técnico de Parquímetro e Coletor de Parquímetro. A 

Jurisdicionada deverá se pronunciar sobre a questão. 

 

Esclarecimento Comissão: Entende-se que de fato seriam necessárias 
melhores referências. Nesse sentido procurou-se obter cotações e 
detalhamentos junto à própria RIZZO e às empresas PareBem, Estapar e 
Serbet, sendo que apenas esta última encaminhou resposta. Porém, a resposta 
encaminhada continha valor orçado menos vantajoso de que o valor 
originalmente apresentado. Por se tratar de item pouco relevante (apenas 
7,24% do CAPEX) e por haver incentivos para que a futura Concessionária 
desenvolva aplicativos da melhor qualidade possível, pois estes facilitarão o 
monitoramento e o pagamento pelos usuários, optou-se por manter os valores 
originalmente apresentados. 

Detalhamento dos ajustes: Não houve ajustes. Na aba "SISTEMAS" da 
planilha do modelo econômico-financeiro consta cópia da cotação realizada 
junto à empresa SERBET. 

ANÁLISE 

94. O orçamento apresentado pela Rizzo no Item Sistemas de Aplicativo e 

Gestão inicialmente são inferiores às cotações feitas junto ao mercado. 

Consideram-se, então, adequados os argumentos ofertados pela Semob, não 

demandando qualquer medida do Controle Externo nessa parte. 

e-DOC 4037C32F
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 4037C32F

https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4037C32F
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 

 

 

 

 

Esclarecimento Comissão: De fato, não há como identificar a origem desses 
valores. Esclarece-se que além da manutenção, existe a necessidade de 
reinvestimento em função da vida útil de equipamentos, veículos e outros itens. 

Detalhamento dos ajustes: A planilha do modelo econômico-financeiro foi 
refeita para apresentar de forma mais didática os valores envolvidos no projeto. 
Na aba "CAPEX" consta o detalhamento dos itens que implicam em custos de 
manutenção e reinvestimento, e os correspondentes critérios. A partir desses 
critérios, que foram revistos, os correspondentes valores foram recalculados e 
constam nas linhas 35 (manutenção) e 34 (reinvestimentos no 5º, 10º e 15º 
ano) da aba "FLUXO DE CAIXA". 

ANÁLISE 

95. Os custos de manutenção estão devidamente detalhados na Aba Capex 

da Planilha do Modelo Econômico-Financeiro Zona Verde JUN2021 (PT-11-

Modelagem Econômico-Financeira - Versão 2). A falha foi corrigida pela Semob, 

não demandando qualquer medida do Controle Externo. 

 

Esclarecimento Comissão: Esclarece-se que tal valor seria em função da 
necessidade de reinvestimento correspondente a bens reversíveis da 
concessão, que deveriam ser entregues em perfeitas condições ao Poder 
Concedente no final do contrato. Porém, optou-se por excluir tal valor a partir 
do estabelecimento da regra que tais itens deixariam de ser bens reversíveis. 

Detalhamento dos ajustes: O valor foi excluído, conforme pode se observar 
na aba "FLUXO DE CAIXA" da planilha do modelo econômico-financeiro. O 
detalhamento dos critérios para o ajuste constam da aba "CAPEX". 

ANÁLISE 

96. Conforme já ressaltado, a jurisdicionada implementou vários ajustes no 

Modelo Econômico-Financeiro – MEF, tanto na parte da receita, quanto das 

despesas. Em consulta à Aba Fluxo de Caixa Planilha do Modelo Econômico-
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Financeiro Zona Verde JUN2021, constatou-se que não há investimento previsto 

para o último ano da concessão, em conformidade com os esclarecimentos 

prestados. Desse modo, não obstante subsista a previsão de reversão de bens ao 

Poder Concedente, conforme consta dos Termos e Definições (Anexo I do Edital – 

PT-10, p. 34), a indenização à Concessionária será devida apenas nos casos em 

que o valor contábil do bem não esteja totalmente depreciado, consoante disposto 

na Subcláusula 37.3 do Contrato15. 

 

Esclarecimento Comissão: Embora os parquímetros tenham sido excluídos, 
optou-se por reduzir o número para 811 monitores a partir de critério detalhado 
na planilha do modelo econômico-financeiro, pois em parte dos setores há 
grande percentual de isenção exigindo a presença de um número menor de 
monitores. Além disso, com base no conhecimento de discussões já realizadas 
pelo Tribunal de Contas da União nos setores de concessão de energia elétrica 
e rodovias, que envolvem um conceito chamado "Fator X", redutor de custo que 
visa apropriar ganhos de eficiência ao longo do tempo, principalmente pelo 
advento de novas tecnologias, optou-se por considerar, a partir do 5º ano de 
concessão, uma redução de 1% ao ano nos custos operacionais, os quais 
majoritariamente são resultantes no caso específico do salário dos monitores e 
demais pessoal de campo. 

Detalhamento dos ajustes: Os ajustes descritos foram efetuados. Os critérios 
para redução dos monitores e correspondente redução de custos constam da 
aba "OPEX" da planilha do modelo econômico-financeiro. A aplicação do "Fator 
X" pode ser observada na linha 19 da aba "FLUXO DE CAIXA". 

ANÁLISE 

97. As adequações feitas pela Semob suprem os questionamentos feitos 

pela Unidade Técnica na anterior análise, não demandando outras medidas do 

Controle Externo. 

 
15 “37. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 
[...]. 
37.3. Indenizações Devidas. No caso de extinção do CONTRATO pela causa indicada nessa 

Cláusula, o PODER CONCEDENTE deverá realizar para a CONCESSIONÁRIA os seguintes 
pagamentos: 

(i) – omissis; 
(ii) o valor contábil dos investimentos em BENS REVERSÍVEIS não depreciados ou amortizados 

que tenham sido realizados, com autorização do PODER CONCEDENTE, com o objetivo de 
garantir a continuidade e atualidade do SERVIÇO concedido; [...].” 
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Esclarecimento Comissão: De fato, o valor estava errado e foi ajustado. 

Detalhamento dos ajustes: O detalhamento do valor de ressarcimento e 
respectivas fontes constam da aba "RESSARCIMENTO" da planilha do modelo 
econômico-financeiro. O valor resultante atualizado de R$ 5.352.187,50 foi 
inserido na célula D31 da aba "FLUXO DE CAIXA". 

ANÁLISE 

98. Conforme visto nos esclarecimentos, e também consignado na Aba 

“Ressarcimento”, da Planilha do Modelo Econômico-Financeiro Zona Verde 

JUN2021, o valor definido pela Comissão Técnica do Projeto Zona Verde16 foi de 

R$ 4.922.921,32, data-base de junho/2019. Assim, o valor reajustado (para 

abril/2021), com base no Índice de Consultoria do DNIT, alçou a R$ 5.352.187,50. 

99. As bases para apuração do valor de ressarcimento constam da Nota 

Técnica SEI-GDF nº 1/2019 – SEMOB/GAB/CTZV, de 20.08.2019 (PT-12. doc. 

associado), elaborada pela referida Comissão Técnica, sob os termos do Decreto 

local nº 39.613/2019 (posteriormente, alterado pelo Decreto nº 40.434/2020), tendo 

ainda como parâmetro o Decreto federal nº 8.428/2015. 

100. No caso em tela, o valor definido pela Administração, apesar da grande 

monta, encontra-se de acordo com a legislação regente, que prevê como limite 

máximo para ressarcimento o índice de 2,5% do valor total estimado para os 

investimentos e custos necessários à implementação do projeto ao longo do seu 

prazo de vigência. 

101. Por outro lado, não passou desapercebido o fato de constar como data-

base para atualização do ressarcimento o mês de junho/2019, sendo que a 

Comissão Técnica incumbida da apuração em tela foi instituída somente em 

16.08.2019. Já a expedição da Nota Técnica 01/2019, ocorreu em 20.08.2019, 

devendo a data-base e valor correspondente serem corrigidos na Aba 

“Ressarcimento”, da Planilha MEF. 

 
16 Comissão Técnica instituída pela Portaria/SEMOB nº 51, publicada no DODF de 16.08.2019. 
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Esclarecimento Comissão: De fato é necessário que a obrigatoriedade seja 
especificada. 

Detalhamento dos ajustes: A obrigatoriedade de ressarcimento da PMI foi 
especificada na Subcláusula 22.1 - ii da Minuta de Edital. 

ANÁLISE 

102. Em consulta à Subcláusula 22.1-ii da nova Minuta de Edital (fls. 26/27 

do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2, doc. associado, constatou-se a 

inclusão de previsão de comprovação, por parte da vencedora do certame, do 

pagamento à empresa encarregada pela realização dos estudos de viabilidade 

técnica, econômica e ambiental do PMI nº 2/2019/SEMOB, sob pena de decair do 

direito à contratação do objeto da licitação. Os esclarecimentos mostram-se 

satisfatórios nessa parte. 

 

Esclarecimento Comissão: De fato existe a inconsistência. 

Detalhamento dos ajustes: A planilha do modelo econômico-financeiro foi 
refeita com a correção das inconsistências. Na aba "CAPEX" consta o 
detalhamento dos critérios correspondentes ao cronograma de investimentos 
relacionados as obras e equipamentos. A partir desses critérios, os 
correspondentes valores foram recalculados e constam nas células E34 e F34 
da aba "FLUXO DE CAIXA". 

ANÁLISE 

103. O exame da Aba Fluxo de Caixa da Planilha do Modelo Econômico-

Financeiro Zona Verde JUN2021 comprova que a falha foi corrigida pela SEMOB, 

não demandando o assunto outro posicionamento do Controle Externo. 
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Esclarecimento Comissão: O início da cobrança foi vinculado a conclusão de 
investimentos. Com isso entende-se que os incentivos gerados dispensam o 
estabelecimento de penalidades pelo não cumprimento do cronograma 
estabelecido para os investimentos. 

Detalhamento dos ajustes: Alterado o Anexo IV (Plano de Implantação do 
Projeto), em cujo item 3 contam os prazos de implantação. Alterado também a 
Subcláusula 10.2 da Minuta de Contrato de forma a estabelecer regras para o 
início da cobrança atreladas ao cronograma estabelecido para implantação. 

ANÁLISE 

104. O tema foi objeto de considerações em parágrafos precedentes, quando 

reportada a impropriedade apontada nos parágrafos 61-62 da anterior análise, 

relacionada à ausência de sanção para o caso de descumprimento nos prazos de 

implantação do total das vagas em cada setor Ipê. Naquela parte, esta instrução 

divergiu do posicionamento da jurisdicionada, inclusive indicando que existe a 

possibilidade de a Concessionária exercer a cobrança sobre o quantitativo de 

50% das vagas nos Ipês Amarelo, Roxo e Rosa, de forma indefinida, sem que 

conclua a implantação da totalidade das vagas previstas do projeto Zona Verde. 

105. Ora, o montante previsto para ser investido está diretamente ligado à 

implantação do total das vagas do estacionamento rotativo pago que será licitado. 

Portanto, a instrução diverge também do posicionamento da jurisdicionada nessa 

parte que toca à execução dos investimentos. 

106. Veja-se que o cronograma de tais investimentos é que levaram à 

determinação da Taxa Interna de Retorno (TIR) apurada no Modelo Econômico-

Financeiro – MEF apresentado. Ou seja, caso não sejam realizados todos os 

investimentos no tempo certo, tal vai impactar o MEF, podendo resultar em 

rentabilidade muito superior àquela prevista no modelo traçado e que servirá de 

base para as propostas dos licitantes interessados. 

107. Desse modo, continuamos de opinião que o mais adequado seria 

estabelecer sanção para o caso da não realização dos investimentos previstos e 
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no tempo certo, desde que a situação se configure culpa exclusiva da 

Concessionária. 

 

Esclarecimento Comissão: Um dos principais objetivos do projeto é o 
incentivo ao uso do transporte público, o que se pretende atingir por meio da 
regulação econômica decorrente da cobrança da tarifa. Por se tratar também 
de questão cultural, espera-se que eventual crescimento da taxa de 
motorização ao longo do tempo, que geraria um possível aumento de demanda, 
seja compensado pela conscientização da população e maior aderência às 
novas políticas de mobilidade. 

Detalhamento dos ajustes: Em função do exposto, não foram procedidos 
ajustes em relação a essa questão. 

ANÁLISE 

108. Conforme os esclarecimentos trazidos, a própria cobrança de tarifa nos 

estacionamentos públicos constitui uma das políticas públicas de mobilidade 

urbana, cujo resultado esperado é a opção pela maior utilização do transporte 

público. Entretanto, somente com a implementação de outras políticas de 

mobilidade urbana é que se impedirá que o crescimento da motorização no Distrito 

Federal de fato não se traduza no maior uso do transporte individual e consequente 

aumento da demanda por vagas de estacionamento. 

109. De toda forma, entende-se que não existem outras medidas do Controle 

Externo a serem adotadas nesta oportunidade sobre a questão. 

 

Esclarecimento Comissão: De fato existe a inconsistência. 

Detalhamento dos ajustes: A planilha do modelo econômico-financeiro foi 
refeita com a correção das inconsistências. Na aba "RECEITA" constam os 
cálculos relacionados às horas efetivas que dão origem aos valores de receita. 
A partir desses critérios, os correspondentes valores foram corrigidos na linha 
5 da aba "FLUXO DE CAIXA". 
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110. Além dos esclarecimentos acima, consta, ao final do Relatório 

encaminhado pela jurisdicionada, o informe dos seguintes ajustes: 

“Correção das horas efetivas e correspondente receita. Na planilha 
originalmente encaminhada ao TCDF, observou-se que os valores 
calculados na aba "Receita Tarifária", que constam na coluna "E" (linhas 29 
a 108), potencializam as horas efetivas de maneira indevida. No caso do Ipê 
Rosa, é fácil verificar que a receita calculada é superior a uma hipotética 
receita máxima que seria atingida com 100% de taxa de respeito e 100% de 
demanda, estando todas as vagas disponíveis ocupadas ao longo de todas 
as horas e dias do mês em que há cobrança. O mesmo erro de lógica é 
verificado na planilha encaminhada pelo RIZZO (por exemplo, na linha 695 
da aba "Premissas"). A correção deste erro, com a respectiva redução de 
receita prejudica sobremaneira o projeto, diminuindo o resultado de 
outorga.” 

ANÁLISE 

111. Conforme visto, a SEMOB concordou com a existência da impropriedade 

detectada pela instrução anterior. Por outro lado, empreendeu completa 

reestruturação da previsão das receitas na modelagem econômico-financeira, 

corrigindo os problemas da previsão anterior. Com isso, teve-se como resultado 

redução do volume de receitas que foi inicialmente previsto, reduzindo-se, em 

consequência, o valor da outorga inicial, de R$ 66,7 milhões, para R$ 55,7 

milhões. 

112. De toda forma, ainda existe falha na previsão das receitas, consistente 

na falta de previsão de receitas acessórias no fluxo de caixa resultantes da 

exploração dos espaços objeto da concessão (PT-11-Modelagem Econômico-

Financeira - Versão 2). Em razão do impacto das receitas acessórias na 

modelagem econômico-financeira do projeto, a jurisdicionada terá que se 

pronunciar sobre o assunto. 

 

Esclarecimento Comissão: Entende-se que o valor de WACC sugerido na 
Informação nº 52/2021 DIGEM e correspondente metodologia são adequados. 

Detalhamento dos ajustes: O valor originalmente proposto para o WACC foi 
revisto, conforme pode-se observar na célula C43 da aba "FLUXO DE CAIXA" 
da planilha do modelo econômico-financeiro e na aba "WACC", 
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ANÁLISE 

113. A adoção do valor do WACC calculado pela Unidade Técnica supre as 

impropriedades apontadas na Informação nº 52/2021 – DIGEM3. De toda maneira, 

há necessidade de a jurisdicionada tornar auditável a aba “WACC” da Planilha de 

modelagem econômico-financeira, de modo a tornar possível a repetição dos 

cálculos que foram empreendidos. 

 

Esclarecimento Comissão: Entende-se que a fórmula para o cálculo da TIR 
está correta. Uma vez que TIR resultante é idêntica ao WACC estipulado para 
o projeto tem-se necessariamente o VPL igual a zero. 

Detalhamento dos ajustes: A fórmula para o cálculo da TIR consta da célula 
C43 da aba "FLUXO DE CAIXA" da planilha do modelo econômico-financeiro. 

ANÁLISE 

114. Tendo por base a Aba “Fluxo de Caixa” da Planilha MEF em questão, o 

uso correto da Função VPL do Excel levaria à seguinte fórmula de apuração: 

“=VPL(C43;E37:X37)+D37”. Que, no caso vertente, levará ao mesmo resultado 

(VPL=0), que foi apurado a partir da utilização incorreta da Função VPL pela 

jurisdicionada, apresentada na célula C42, ou seja: “=VPL(C43;D37:X37)”. 

115. Vale ressaltar que esse resultado igual resulta do emprego de taxa de 

desconto equivalente à própria TIR. Caso a taxa de desconto fosse diferente da 

TIR, então os resultados se apresentariam diferentes nessas duas formas de 

apuração do VPL. 

116. Desse modo, somos pela utilização correta da Função VPL do Excel, 

que consiste em deixar de fora os valores dos investimentos pré-operacionais, 

adicionando-os após os demais valores do fluxo de caixa, a saber: 

“=VPL(C43;E37:X37)+D37”. 
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Esclarecimento Comissão: De fato, entende-se que a Lei 3.792/2006 não se 
aplica a concessões comuns. 

Detalhamento dos ajustes: O ajuste foi realizado no preâmbulo do Edital e 
em demais citações em seus anexos. 

ANÁLISE 

117. Em consulta ao preâmbulo da nova Minuta de Edital, constatou-se a 

realização do ajuste indicado pela jurisdicionada. 

 

Esclarecimento Comissão: Durante as discussões da delimitação do escopo 
do empreendimento, optou-se por excluir as regiões administrativas, as quais 
possuíam um potencial grande de demanda por vagas (principalmente Águas 
Claras e Taguatinga). Outras regiões como o Lago Sul e o Lago Norte também 
não estão sendo exploradas neste primeiro momento. Em um conceito de 
implementação gradativa da política pública, tais áreas poderiam constituir 
novos lotes futuramente. 

Observa-se também que em relação ao escopo adotado neste primeiro 
momento, o número de vagas que aparentemente é elevado (115 mil 
aproximadamente), consiste em quase dois terços de vagas que terão um 
percentual altíssimo de isenção (áreas residenciais e Ipê Branco), ou seja, que 
geram muito mais custos que receitas. 

Adicionalmente, a divisão em lotes das áreas centrais de Brasília teria a 
dificuldade adicional de resultar em mais de um aplicativo, o que confundiria os 
usuários, que por muitas vezes tem como destino mais de um local nessas 
regiões centrais em um mesmo dia, e dificultaria a fiscalização. 

Por fim, verifica-se que a modelagem adotada em lote único, com os ajustes 
descritos neste Relatório, não cria barreiras concorrenciais exageradas, tendo 
em vista os valores de outorga e capital social exigidos, bem com as exigências 
referentes à habilitação técnica. 

Detalhamento dos ajustes: Pelos motivos expostos, optou-se por não dividir 
o escopo definido em mais de um lote. 

ANÁLISE 

118. Em face dos esclarecimentos prestados nesta oportunidade pela 

jurisdicionada quanto à preferência por lote único, entende-se que o 

questionamento realizado pelas Manifestações apresentadas por terceiros 

interessados (peças 4 e 27), e analisadas na fase anterior, podem ser consideradas 

satisfatórias. 
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119. Em acréscimo, esta instrução pondera que a divisão em lotes poderia 

levar a diferentes valores de tarifas cobrados pelo uso de espaços públicos em 

áreas contíguas, causando confusão entre os usuários dos serviços concedidos e 

as Concessionárias prestadoras desses mesmos serviços. 

III. OUTROS AJUSTES 

120. Além das impropriedades antes destacadas, juntamente com os 

esclarecimentos correspondentes, a jurisdicionada registra ainda outros ajustes 

procedidos, destacados na sequência, já acompanhados da correspondente 

análise desta instrução. 

• Correção das alíquotas do IRPJ para o modelo de lucro real, pois a receita 
observada não se enquadra no modelo de lucro presumido. Tal correção 
também impactou negativamente o projeto. 

ANÁLISE 

121. O regime de lucro real aplica-se à concessão em relevo, visto que o 

faturamento anual supera R$ 78 milhões, limite para uso do regime do lucro 

presumido. As alíquotas dos impostos incidentes sobre o lucro (IRPJ, Adicional de 

IRPF e CSL) estão corretas, como se observa do exame da Aba Fluxo de Caixa da 

Planilha do Modelo Econômico-Financeiro Zona Verde JUN2021. O assunto não 

demanda outras ações do Controle Externo nesta oportunidade. 

• Correção dos valores de Depreciação, conforme tabela acrescentada à aba 
"Fluxo de Caixa" e critérios constantes da aba "CAPEX". Tal correção 
impactou positivamente o projeto. 

ANÁLISE 

122. A apropriação das despesas de depreciação está calculada em 

percentuais corretos, conforme consta na Aba Fluxo de Caixa da Planilha do 

Modelo Econômico-Financeiro Zona Verde JUN2021. O assunto não demanda a 

ação do Controle Externo. 

•  Exclusão dos valores correspondentes ao plano de comunicação proposto 
pela RIZZO. Além de serem valores significativos que não contam com 
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referências para avaliação de sua precificarão, entende-se que tal plano de 
comunicação poderá ser realizado por meio de propaganda institucional do 
Governo do Distrito Federal, já havendo inclusive solicitação por parte da 
SEMOB à Secretaria de Comunicação para alocação de verba para tal 
finalidade. 

ANÁLISE 

123. Não há reparo a ser feito no procedimento adotado pela Secretaria. 

Ocorreu a retirada de um custo que não se justifica dentro das diretrizes baixadas 

pela Jurisdicionada para o projeto Zona Verde. 

• Exclusão dos valores correspondente ao Espaço Lavador tendo em vista 
que, além de serem significativos, o mesmo objetivo pode ser atingido por 
meio de distribuição de equipamentos móveis aos guardadores e lavadores 
conforme iniciativa que vem sendo discutida com a Secretaria do Trabalho. 

[...].” 

ANÁLISE 

124. Não há reparo a ser feito no procedimento adotado pela Secretaria. 

Ocorreu a retirada de um custo que não se justifica dentro das diretrizes baixadas 

pela Jurisdicionada para o projeto Zona Verde. 

IV. OUTRAS IMPROPRIEDADES 

125. Na Aba Edificações, da Planilha do Modelo Econômico-Financeiro Zona 

Verde JUN2021, consta a previsão de construção de 130 Espaços para 

Administração, de 80m2, ao custo unitário de R$ 131.024,80 (total de 

R$ 17.033.224,00). A primeira falha refere-se à falta de detalhamento do custo de 

construção de cada unidade, com uso apenas do CUB do centro-oeste, referente a 

abril de 2021. Por se tratar de construções modulares pré-moldadas17, de acordo 

com as fotos exemplificativas, tal necessita de orçamentação própria. 

126. Vale ainda registrar a ausência de menção no Anexo IV do Edital de 

Licitação (fls. 130/211 do PT-10-Edital e Anexos Zona Verde - Versão 2 doc. 

 
17 A construção modular é um termo utilizado para descrever o uso de unidades de construção pré-
projetadas e produzidas em fábrica fora do local de construção, para posterior transporte e 
montagem no local da obra. 
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associado), acerca da localização desses equipamentos, bem assim a respectiva 

quantidade. Desse modo, é necessário que a Jurisdicionada se pronuncie sobre 

esse ponto. 

127. Além disso, na Aba Equipamentos, da Planilha do Modelo Econômico-

Financeiro Zona Verde JUN2021 (PT-11-Modelagem Econômico-Financeira - 

Versão 2), há previsão de compra de 10.000 máquinas de cartão de crédito. Deve 

haver justificativa também para essa quantidade, bem como para o custo, ainda 

mais levando em consideração que algumas instituições financeiras disponibilizam 

tais equipamentos a custo quase zero. Em termos do número de vagas previsto no 

projeto, resultaria em 1 (uma) máquina de cartão para cada 11,57 vagas. 

128. Ha, além disso, uma única cotação para os Totens de Autoatendimento 

(114 x R$ 18.306,09 = R$ 2.086.894,26) e veículos18 (R$ 4.656.000,00). Tem que 

haver justificativa para utilização de uma única fonte de pesquisa para esses preços 

unitários. Muitos dos veículos, inclusive, são modelos elétricos, bem mais caros, 

não havendo garantia de que esses modelos serão adotados (PT-11-Modelagem 

Econômico-Financeira - Versão 2). 

129. Por outro lado, além de indicação da fonte da cotação, a minuta de 

Edital/Contrato deverá expressar a obrigatoriedade da aquisição de carros 

elétricos, para que a Concessionária não venha adquirir veículos convencionais, 

com preço muito inferior aos custos previstos no MEF apresentado. 

V. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

130. Conforme visto, cuida-se do acompanhamento dos procedimentos 

preparatórios à 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 

(Projeto Zona Verde). A atuação deste Tribunal nesta fase possui pressuposto no 

art. 8º da Resolução própria nº 290/2016. 

 
18 Aba Veículos da Planilha do Modelo Econômico-Financeiro Zona Verde JUN2021 (PT-11-
Modelagem Econômico-Financeira - Versão 2). 
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131. Em análise preliminar, mediante a Informação nº 52/2021 – DIGEM3 

(peça 30), foram detectadas impropriedades merecedoras de esclarecimentos em 

relação à documentação antes apresentada, comunicadas à jurisdicionada por 

meio do Despacho Singular nº 159/2021 – GCMA (peça 32). Por meio do Ofício 

nº 1651/2021 – SEMOB/GAB (peça 41), vieram os esclarecimentos pertinentes, em 

especial sobre os ajustes procedidos pela própria SEMOB no Modelo econômico-

financeiro do Projeto Zona Verde (documentação associada aos autos). 

132. Todavia, remanescem ainda algumas inconsistências na nova versão da 

minuta de Edital e correspondentes Anexos, conforme ressaltado ao longo da 

presente instrução, mormente conclusões e apontamentos objeto dos parágrafos 

19, 23, 34, 38, 40, 43, 50, 54, 56, 58, 62, 72, 91, 93, 101, 107, 112, 113, 116 e 126 

a 129. Questões essas que são merecedoras de esclarecimentos e/ou ajustes na 

documentação por parte da SEMOB/DF. 

133. Em especial, ressalta-se a ausência de regulamentação própria afeta ao 

serviço público de estacionamento de veículos automotores de passageiros ou 

cargas, em logradouros públicos e em áreas pertencentes ao Distrito Federal, que 

serão prestados sob a forma de concessão, em conformidade com a autorização 

da LC nº 692/2004. A esse respeito, entende-se que os procedimentos 

preparatórios à deflagração do certame podem ter prosseguimento, contanto que o 

Edital não seja publicado antes da expedição da regulamentação reclamada. 

134. Em linhas finais, registre-se o ingresso de Representação formulada 

pelo Conselho Comunitário da Asa Norte, associação civil sem fins lucrativos, 

com questionamentos acerca da implantação do Projeto Zona Verde (e-DOC 

BCFA6D7D-e), tratada no Processo nº 00600-00005902/2021-05-e. Referida 

Representação foi conhecida pela Decisão nº 2.867/2021, sendo que o mérito 

pende ainda de análise a ser realizada no âmbito daqueles outros autos, fato que 

não impede, no presente momento, o prosseguimento do presente feito. 

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

I. tomar conhecimento: 

a) da presente Informação; 

b) do Ofício de nºs 1651/2021 – SEMOB/GAB (peça 41), 

bem assim da nova Minuta de Edital e correspondentes 
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Anexos de I a VI (versão junho/2021) e demais 

documentos associados aos autos nesta oportunidade 

(PTs 09 a 14); 

II. determinar à Secretaria de Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal que condicione a abertura dos 

procedimentos licitatórios da concessão do serviço público 

de estacionamento de veículos automotores de passageiros 

ou cargas, em logradouros públicos e em áreas 

pertencentes ao Distrito Federal, à expedição de 

regulamentação própria, em complementação às 

disposições da LC nº 692/2004; 

III. autorizar: 

a) o envio de cópia desta Informação, do Papel de 

Trabalho nº 14 – Análise do Orçamento dos 

Estacionamentos (associado aos autos) e do Despacho 

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

SEMOB/DF para que se manifeste acerca das 

impropriedades referenciadas, em especial, nos 

parágrafos 19, 23, 34, 38, 40, 43, 50, 54, 56, 58, 62, 72, 

91, 93, 101, 107, 112, 113, 116 e 126 a 129 desta 

Informação, procedendo, se for o caso, aos devidos 

ajustes pertinentes no Edital e Anexos correspondentes 

do certame licitatório da concessão em exame; 

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

sua alçada. 

 

 

Joaquim Roriz da Silva                          Paulo Sérgio Carlos de Brito 

Auditor de Controle Externo                        Auditor de Controle Externo 

Matr. 1442-4                                                 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 

e-DOC 4037C32F
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 4037C32F

https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4037C32F
https://etcdf.tc.df.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3333&filter[anoproc]=2020

