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1.

INTRODUÇÃO

Trata-se do Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI 2/2019/SEMOB,
vinculado ao Edital de Chamamento Nº 2/2019, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal em 9 de
maio de 2019, em cujo a empresa autorizada Rizzo Parking and Mobility S/A (doravante neste relatório
tratada como "RIZZO") teve seus estudos selecionados por meio do Edital de Avaliação e Seleção
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 20 de novembro de 2019.
Em virtude da Audiência e Consulta Pública, posteriormente realizada, foram realizados
os ajustes detalhados no Relatório 05 desta Comissão (53946813), sendo a nova versão ajustada
publicada no site da SEMOB e encaminhada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, que retorna
análise constante na Informação nº 52/2021 DIGEM3 (61977407).
Foram realizados novos ajustes detalhados no Relatório 06 desta Comissão (63417646),
sendo a nova versão ajustada encaminhada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para análise nos
termos da Resolução TCDF nº 290/2016, conforme proposição desta Comissão.
A mais recente análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi consubstanciada na
Informação nº 84/2021 DIGEM3 (70778619), cuja autorização de envio à SEMOB está representada na
Decisão nº 3.473/2021 (70776354) e formalizado por meio do Ofício nº 7995/2021-GP (70776046).
No presente Relatório constam a seguir os devidos esclarecimentos e descrição dos
ajustes efetuados ao Projeto Zona Verde em atendimento ao item "III a)" da Decisão nº 3.473/2021
proferida.
Destaca-se que os esclarecimentos que seguem e os correspondentes ajustes
efetuados aos estudos são decorrentes dos entendimentos desta Comissão, que independente do
apoio prestado pela RIZZO, procurou aprimorar o projeto considerando as melhores prá cas e os
interesses da administração pública. As trata vas com o grupo RIZZO foram registradas no processo
SEI 00600.00004518/2021-87 e podem ser acessadas eletronicamente (link para acesso).
2.

ESCLARECIMENTOS E DETALHAMENTO DOS AJUSTES
Com a ﬁnalidade de facilitar nova avaliação por parte da equipe técnica do Tribunal de
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Contas do Distrito Federal, nas manifestações que seguem será adotada a mesma sequência dos itens
abordados na Informação nº 84/2021 DIGEM3, referenciando-se para cada item abordado:
Os parágrafos correspondentes da Informação nº 84/2021 DIGEM3;
O resumo da eventual impropriedade observada;
Os esclarecimentos que esta Comissão julga pertinentes; e
O detalhamento de eventuais ajustes efetuados ao projeto para sanar as impropriedades
observadas.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

A publicação do Edital estará condicionada à edição
do Decreto Regulamentar

19

Esclarecimento Comissão: A SEMOB concorda com a importância e a necessidade do
decreto regulamentador, cujo papel é estabelecer regras do estacionamento rota vo, e por isso, o
decreto será redigido em breve.
A proposta do decreto é passar o encargo da ﬁscalização para a concessionária, a qual deverá
observar os carros estacionados de forma irregular, por meio de videomonitoramento, medida que é
amparada pela Resolução 471 do CONTRAN e respalda pelo art. 280 do CTB.
As imagens da ﬁscalização remota realizada pela concessionária, serão enviadas para a autoridade
competente para lavrar o auto de infração.
Detalhamento dos ajustes: Este item não implica em ajustes nos produtos que
compõem o estudo.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

Ajuste no valor do contrato

23

Esclarecimento Comissão: Concorda-se com a necessidade de ajuste.
Detalhamento dos ajustes: O valor do contrato foi alterado na Subcláusula 4.1 da
Minuta de Edital e na Subcláusula 16.1 da Minuta de Contrato, ﬁcando compa vel com os valores
finais da planilha de modelagem econômico-financeira após os demais ajustes solicitados pelo TCDF.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

Ajuste de redação no Anexo I - Termos e Definições
Zona Verde

34

Esclarecimento Comissão: Concorda-se com os ajustes redacionais propostos.
Detalhamento dos ajustes: Alterado o Anexo I - Termos e Deﬁnições Zona Verde ,
sendo necessário o mesmo ajuste no item 16.3 da Minuta de Edital.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

Ajuste na última linha do quadro da Subcláusula 18.1
para melhor traduzir a receita em questão

38

Esclarecimento Comissão: O "Pagamento pós-u lização" refere-se a uma no ﬁcação
aplicada em caso de u lização irregular do estacionamento. Tal valor corresponde a 02 (duas) vezes o
valor rela vo ao tempo de permanência de forma irregular, cujos valores deverão ser lançados e
cobrados pela empresa concessionária do serviço. A previsão dessa receita encontra-se embu da nas
Taxa de Respeito e Taxa de Ocupação. Concorda-se com os ajustes redacionais propostos.
Detalhamento dos ajustes: Alterado quadro da Subcláusula 18.1 da Minuta de
Contrato.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

40

Apresentar parâmetro de incidência e correspondente
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40

percentual na Subcláusula 26.1

Esclarecimento Comissão: 26.1 Para o ﬁel cumprimento das obrigações assumidas, a
CONCESSIONÁRIA deverá prestar GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO conforme os seguintes
marcos e valores:
MARCO
Entre a Data de Assunção e a conclusão do 3º
ano do Prazo da Concessão

VALOR
2,5% do Valor do Contrato ou
R$ [•] ([•] reais)
1% do Valor do Contrato ou
Entre o 4º e 17º anos do Prazo da Concessão
R$ [•] ([•] reais)
A partir do 18º ano até a entrega final dos bens 2,5% do Valor do Contrato ou
reversíveis
R$ [•] ([•] reais)

Aplicou-se aqui uma lógica similar ao proposto no Projeto do Metrô, com o valor da
Garan a de Execução sendo corrigido para acompanhar de uma forma mais sa sfatória os itens
contratuais garantidos por ela.
Propomos a divisão em 3 fases, anos 1 ao 3, 2,5% do Valor do Contrato, a fase onde os
inves mentos são mais signiﬁca vos (na realidade 83% dos inves mentos estão previstos para os 2
primeiros anos, o terceiro ano foi incluído para cobrir um eventual atraso na execução), os anos 4 ao
17, 1% do Valor do Contrato, onde os custos de operação e manutenção são preponderantes, e a fase
ﬁnal da concessão, anos 18, 19 e 20, com a retomada da taxa de 2,5%, devido ao aumento do risco de
não cumprimento das obrigações e devido à reversão final dos bens.
Respeitando o limite de 5%, foi proposta a redução para 2,5%, visto o valor do contrato
contar com as previsões de receita, e principalmente pela Outorga Inicial que deverá ser paga, que por
si só funciona como um elemento de garantia da execução dos investimentos.
As definições dos valores deverão ser dadas na abertura da licitação.
Detalhamento dos ajustes: Alteração no texto do Edital item 24.1 e do Contrato
subcláusula 26.1
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

43

Ajustes pertinentes à Subcláusula 27.2.2 da Minuta de
Contrato

Esclarecimento Comissão: Concorda-se com os ajustes redacionais propostos, será
alterada conforme sugestão fornecida "mediante solicitação fundamentada do Poder Concedente no
prazo de até 90 dias do término do contrato vigente”.
Detalhamento dos ajustes: Alterada a Subcláusula 27.2.2 da Minuta de Contrato.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

50, 54, 56 e 58

Manifestação sobre metodologia utilizada para cálculo
do WACC, esclarecer subcláusula 29.8-III e melhor
definição da taxa de descontos dos fluxos de caixa
marginais

Esclarecimento Comissão: Será mantida a definição contratual da fórmula paramétrica.
Em relação à subcláusula 29.8 (iii) foram realizadas as correções solicitadas e o valor
do prêmio de risco foi corrigido para ser igual a Taxa calculada nos estudos, de 4,72%.
Detalhamento dos ajustes: Alterada a redação da Subcláusula 29.8-III da Minuta de
Contrato.
PARÁGRAFO(S)
62

IMPROPRIEDADE

Ajustes pertinentes à Subcláusula 39.1 da Minuta de
Contrato

Esclarecimento Comissão: Concorda-se com os ajustes redacionais propostos.
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Detalhamento dos ajustes: Alterada a redação da Subcláusula 39.1 da Minuta de
Contrato.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

72

em determinado período de tempo, até a implantação
total

Esclarecimento Comissão: O cronograma de execução das obras e da implantação do
sistema para a cobrança pelas vagas deverá ser proposto pela Concessionária, obedecendo as
diretrizes do Anexo IV.
A sanção está especiﬁcada no quadro da subcláusula 34.9, item 4 “Atraso na execução
das OBRAS e implantação dos SISTEMAS conforme o PIP e seus prazos” de incidência mensal.
Detalhamento dos ajustes: Conforme esclarecimento acima.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

82

Inconsistência sobre o início da apuração do IRN entre
a tabela e a Subcláusula 18.6 da Minuta do Contrato

Esclarecimento Comissão: Foi alterada a redação da Subcláusula 18.6 da Minuta de
Contrato de forma a contemplar aferições feitas a par r do Ano 1, conforme especiﬁcadas no Anexo VI
- Índice de Desempenho Zona Verde.
Detalhamento dos ajustes: Alterada redação da a Subcláusula 18.6 da Minuta do
Contrato
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

91

Justificativas pertinentes à adoção de premissas e à
presença do BDI na modelagem econômico-financeira

Esclarecimento Comissão: A manutenção do BDI é incontroversa para a SEMOB. A sua
aplicação está prevista nas metodologias de engenharia de custos, tanto para a administração pública
como para a inicia va privada, visto se tratar da representação dos custos indiretos que
potencialmente afetam o orçamento, porém não são identificados na planilha.
A deﬁnição do BDI do projeto seguiu os parâmetros deﬁnidos no o Acordão TCU
2.622/2013, a saber:
AC: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL
S + G: TAXA DE SEGUROS E
GARANTIAS
R : TAXA DE RISCOS
DF: TAXA DE DESPESAS
FINANCEIRAS
L: TAXA DE LUCRO
T: TAXA DE INCIDÊNCIA DOS
TRIBUTOS

BDI= {[(1+(AC+R+S+G))* (1+DF) *(1+L)] /(1T)} - 1

O valor do BDI médio apresentado na planilha, 18,27%, está dentro dos valores
referenciais proposto pelo citado Acórdão.
Quanto a não sujeição das obras ao ambiente concorrencial, conforme o Contrato anexo
ao Edital de Licitação, as obras previstas (e apresentadas na planilha aba CAPEX) são obrigatórias e
deverão ser executadas pela vencedora da concorrência. O deságio no valor da obra no projeto em
tela se materializará através do (maior) valor da outorga, critério da licitação. Ou seja, ao ofertar uma
valor de outorga maior que o mínimo, presume-se, para que o retorno esperado será a ngido através
de ganhos de eficiência, entre eles redução nos valores para execução das obras.
Na avaliação dos descontos de licitação apresentados pelo Tribunal (28,2%), deve-se
lembrar que os contratos licitados sob a Lei 8.666/93 são passíveis de alteração contratual
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(unilateralmente pela Administração) quando (i) da modiﬁcação do projeto ou das especiﬁcações, e
quando (ii) em decorrência de acréscimo ou decréscimo quan ta vo do eu objeto (no limite ﬁnanceiro
de 25% para as alterações quan ta vas, sendo as adequações técnicas/qualita vas não se submetem
ao limite), ou seja, o deságio da proposta nem sempre é veriﬁcado ao ﬁm do contrato. Por outro lado,
dentro do projeto de concessão boa parte das possíveis alterações no projeto original se incluem na
causa de risco alocada à concessionária e, aquelas que não se incluem serão tratadas pelo ﬂuxo de
caixa marginal, com aplicação de preços e taxas de mercado, sujeitos à aprovação do Poder
Concedente.
Com relação às premissas relacionadas ao CAPEX dos estacionamentos, acatou-se os
valores propostos pelo TCDF no "Papel de Trabalho nº 14 - Análise do Orçamento dos
Estacionamentos", a exceção de:
Projetos, licenciamentos e taxas (item 1.2): man do o percentual de 4,3%, tendo em
vista que os projetos são muitos e dis ntos para cada bolsão em sua concepção e
elaborados conforme cronograma de implantação, não permi ndo uma economia de
escala. Além disso, o processo de aprovação do ponto de vista urbanís co tende a
ser complexo em função do tombamento do conjunto urbanístico de Brasília;
Demolição de pavimento asfál co (item 3.1): man do o percentual de 50%, tendo
em vista que a revitalização no caso deve considerar obrigatoriamente a u lização
de pavimento com blocos intertravados, tendo em vista lei distrital que impõe este
po de pavimento para todos os novos estacionamentos no DF. Ou seja todo e
qualquer pavimento asfál co existente terá que ser obrigatoriamente removido e
esse percentual tende a ser até maior que 50%;
Fresagem descon nua de reves mento betuminoso (item 4.1): concorda-se com a
espessura de fresagem de 5 cm proposta pelo TCDF, mas, após avaliação em alguns
locais veriﬁcou-se que a quan dade de pavimento daniﬁcado a ser recuperado
como mostra as fotos a seguir tende a ser maior. Foi adotado então um percentual
de 20%;
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Assentamento de sinalizador de vaga (item 9.1): neste caso são duas unidades em
cada vaga. Como o projeto po foi dimensionado com 148 vagas, manteve-se o
quantitativo de 296 unidades.
Man dos os percentuais dos itens 6, 7 e 8, pois estes não estão relacionados aos
percentuais de demolição, que se refere tão somente ao pavimento existente para
sua subs tuição por bloco intertravado conforme lei existente no DF. Os demais
itens devem seguir o modelo padrão nos novos bolsões.
Detalhamento dos ajustes: Os ajustes de valores são demonstrados na planilha da modelagem
econômico-ﬁnanceira, na aba "Estacionamentos". Tais ajustes reﬂe ram nas células E34 e E35 da aba
"Fluxo de Caixa", havendo uma signiﬁca va redução do valor dos inves mentos e consequente
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aumento no valor da outorga inicial. Com relação ao valor ﬁnal da outorga ﬁnal, considerando este os
demais ajustes descritos neste Relatório, observa-se que, caso ﬁcasse man do o valor mínimo de
outorga mensal de 18%, o valor da outorga inicial seria da ordem de R$ 97 milhões, o que poderia ser
uma barreira de entrada eventuais interessados e reduzir a compe vidade do certame. Optou-se
então por majorar a outorga mensal para 20% e reduzir a outorga inicial para R$ 81,1 milhões, sendo
este o resultado final apresentado.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

Consta na Planilha do Modelo Econômico-Financeiro
a despesa com profissionais que não serão mais
necessários

93

Esclarecimento Comissão: Concorda-se com a exclusão desses custos.
Detalhamento dos ajustes: Os custos correspondentes foram zerados na aba
“Administra vo Opex” resultando em redução no Opex total (Aba “Opex”, célula D6) e nos custos
operacionais do projeto (Aba “Fluxo de Caixa”, linha 19).
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

101

Correção da data-base e valor correspondente na aba
"Ressarcimento", da Planilha MEF

Esclarecimento Comissão: A Nota Técnica que deﬁniu o valor de ressarcimento, de fato
foi expedida 20 de agosto de 2019 (DOC SEI 26935022). Ocorre que tal valor é decorrente de
es ma va de mobilização de equipe técnica para elaboração dos diversos produtos exigidos no Termo
de Autorização. A preciﬁcação dessa mobilização se deu, conforme citado no item 11 da referida Nota
Técnica, com base na tabela de preços de consultoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT (Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012). Na ocasião em que a
Nota Técnica foi elaborada, a úl ma tabela disponibilizada no site do DNIT era referencial ao mês de
junho de 2019. Portanto, foi considerado como data-base do valor de ressarcimento o mês de junho de
2019. Para o cálculo da atualização da data-base u liza-se como referência, por questões de
coerência, o índice de variação de preços de consultoria disponibilizado pelo mesmo DNIT. Como no
ato da atualização nem sempre se tem publicado o índice do úl mo mês, adotou-se como critério a
defasagem de dois meses tanto em relação a data-base original como em relação à data-base para a
qual se pretende atualizar, mantendo-se a mesmo período temporal de diferença. Isso explica porque
nas células D3 e D4 da aba “Ressarcimento” constam os meses de abril/2019 e fevereiro/2021.
Detalhamento dos ajustes: Pelo que foi esclarecido, entende-se não haver a
necessidade de ajustes relacionados a este item.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

Estabelecer sanção para o caso da não realização
dos investimentos previstos

107

Esclarecimento Comissão: A sanção está especiﬁcada no quadro da subcláusula 34.9,
item 4 “Atraso na execução das OBRAS e implantação dos SISTEMAS conforme o PIP e seus prazos”
de
incidência mensal. Quanto a culpa da Concessionária, todo o procedimento de penalidade, conforme
subcláusula 34.12 cumprirá o princípio da ampla defesa, e os argumentos de defesa serão
apresentados no processo aberto.
Detalhamento dos ajustes: Conforme esclarecimento acima.
PARÁGRAFO(S)
112

IMPROPRIEDADE

Falta de previsão de receitas acessórias no fluxo de
caixa

Esclarecimento Comissão: Sugestão acatada. Foi adicionada ao ﬂuxo de caixa uma
es ma va de receitas acessórias no valor de R$ 318.926,40 anual proveniente da exploração
publicitária de espaços públicos objeto da concessão. Foi considerado a u lização de 130 espaços
(conforme se esclarece no item correspondente ao parágrafos 125 e 126) reservados para exploração
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comercial com publicidade tendo como referência o preço público aplicado pelo Departamento de
Estradas de Rodagem (DER/DF) deﬁnido pelas Leis nº 3.035/2002 e 3.036/2002, corrigidos pelo INCC.
O Relatório no qual tal valor é calculados (R$ 204,44 / m2 / ano) consta do processo SEI 0011300000779/2020-57 (doc SEI nº 40378904).
Em cada espaço de administração considerou-se 16 m2 de exploração publicitária.
Detalhamento dos ajustes: Em função da adoção da sugestão apresentada
foi atualizada a planilha da modelagem econômico-ﬁnanceira O cálculo do valor de receita acessória
consta da aba "Receitas", linhas 43 a 46, sendo transportado para a célula I43 da aba "Fluxo de Caixa"
e posteriormente incorporado na linha 5 da mesma aba. Para os anos 1, 2 e 3, o considerou-se um
valor proporcional ao número de vagas implantado.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

Tornar auditável a aba “WACC” da Planilha de
modelagem econômico-financeira

113

Esclarecimento Comissão: Concorda-se com os ajustes propostos, a imagem presente
na planilha foi transcrita com as devidas fórmulas.
Detalhamento dos ajustes: Alteração da aba "WACC" da Planilha de Modelagem
Econômico-Financeira.
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

Alterar a Função VPL do Excel

116

Esclarecimento Comissão: Concorda-se com a correção do cálculo do VPL.
Detalhamento dos ajustes: A fórmula da célula C42 da aba “Fluxo de Caixa” foi
corrigida conforme indicação constante do Relatório do TCDF.
3.

OUTRAS IMPROPRIEDADES IDENTIFICADAS

Tendo em vista o aprimoramento do projeto e correção do outras falhas que foram
iden ﬁcadas, além dos ajustes citados no item 2 deste Relatório, foram efetuados os seguintes
outros:
PARÁGRAFO(S)

IMPROPRIEDADE

125 e 126

Falta de detalhamento do custo de construção de 130
Espaços para Administração e ausência da
localização

Esclarecimento Comissão: A deﬁnição da localização das bases será deﬁnida no Plano
de Implementação do Projeto-PIP, cujas Diretrizes estão no anexo IV do Edital – Diretrizes para
Elaboração do PIP Zona Verde. Os quan ta vos e área de bases por “Ipê” serão acrescentados no
item referente à implantação de edificações no Anexo IV do Edital.
Cabe informar que a implantação das bases está condicionada, especialmente na área
do Conjunto Urbanís co de Brasília, às autorizações dos órgãos competentes, que deverá ser
conseguida pela Concessionária, com o devido apoio do Poder Concedente. A não execução ou
execução parcial das áreas totais relacionadas à obra, conforme a tabela de ediﬁcações, desde que
não causada por mo vos relacionados à Concessionária, deverá ser objeto de reequilíbrio econômico
–financeiro do Contrato.
Durante as discussões na SEMOB sobre o assunto, levantadas pelo relatório do
Tribunal, veriﬁcou-se que os custos das bases de apoio representam quase 10% do CAPEX (R$ 17
milhões num total de 178 milhões), sendo o segundo custo mais signiﬁca vo do projeto, superior
inclusive ao inves mento em equipamentos e gerenciamento do sistema, que por sua vez é o objeto
que viabiliza o projeto (gera receita). Dessa revisão propomos as seguintes mudanças:
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1.

Alteração da área da unidade, de 80 m² para 20 m².

Não foi encontrado nos estudos uma referência ao anteprojeto das bases que pudesse
embasar a decisão pela área. Originalmente havia uma proposta de 21 escritórios /bases
operacionais, distribuídos em todas as áreas de inﬂuência do projeto, porém, no seu desenvolvimento,
os conceitos se alteraram, ﬁcando restrito apenas ao atendimento ao usuário (a função de escritório
local seria absorvida pela administração central e pelo CCO), e algumas premissas que eram válidas
para uma situação erroneamente foram mantidas, entre elas a área necessária para o escritório.
A área de 20 m², por sua vez, é suﬁciente para a implantação de banheiros (padrão ISO
9050), e de um serviço de atendimento local e seus equipamentos, conforme demonstrado em croqui a
seguir.

2.

Retirada da especificação construtiva.

A iden dade visual da Concessão é de responsabilidade da Concessionária e, como
mencionado, alguns aspectos urbanís cos e de padronização do mobiliário podem ser objeto de
recomendações externas. A deﬁnição do padrão dentro do contrato pode gerar discussões sobre
reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro conforme a especiﬁcação técnica seja alterada posteriormente pela
Administração Pública. Para esclarecer este item, foi alocado à concessionária o risco dos custos
excedentes relacionados à iden dade visual e mobiliário, conforme item 28.3 da Minuta de Contrato
transcrito abaixo, na expecta va de que ao longo do intervalo de tempo entre a licitação e a efe va
implantação, as manifestações necessárias para o projeto básico/executivo estejam apresentadas.
"28.3. Riscos Assumidos pela CONCESSIONÁRIA
(xxii) custos excedentes relacionados à adequação da iden dade visual das
bases operacionais e mobiliário urbano da CONCESSÃO."

A aplicação do valor parametrizado do CUB (R$ 1.637,81) foi uma opção pela
simpliﬁcação do orçamento, u lização de uma base reconhecida e a modicidade do valor global. À
tulo de exemplo, os quiosques com área de 4,5m x 3,0m, propostos em estrutura metálica modular,
presentes no projeto do VLT, foram orçados em R$ 72.378,00 naquele projeto, o que daria a média de
R$ 5.450/m2, sem a previsão da infraestrutura de fundação, hidráulica e sanitária.
3.

Regramento que possibilita flexibilizar as localizações das bases.

Por se tratar de obra obrigatória, os inves mentos com a implantação das bases estão
incluídos no ﬂuxo de caixa da proposta, porém, ao dirigir o inves mento à uma localidade especíﬁca,
as alterações na localização e das áreas de cada base podem gerar discussões que desencadeiam
atrasos de cronograma, revisão e posteriormente reequilíbrio econômico-financeiro.
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A proposta apresentada é para que, com exceção do Ipê Branco em que o risco de
implantação é menor, as implantações das bases no quesito localização e área, poderão ser objeto de
alteração dentro do próprio contrato, mediante solicitação simples da Concessionária ou do Poder
Concedente, e desde que se mantenha a área total implantada.
A apresentação das localizações das bases dentro do projeto de referência está no
Caderno Síntese Brasília - Zona Verde, a par r da página 339, Distribuição de Equipamentos,
Localização de parquímetros e bases.
Detalhamento dos ajustes: A alteração da área da unidade (redução de 80 m² para 20
m²) reﬂe u no custo das ediﬁcações (aba "Ediﬁcações", células E4 e D4), que por sua vez reﬂe u na
redução dos custos dos investimentos (aba "Fluxo de Caixa", células E34 e F34).
PARÁGRAFO(S)
127

IMPROPRIEDADE

Justificativa para quantidade e custo na previsão de
compra de 10.000 máquinas de cartão de crédito

Esclarecimento Comissão: O quan ta vo de máquinas de cartão de crédito/ débito foi
reduzido para 2.500 unidades. A previsão inicial de 10.000 máquinas atendia à uma expecta va de
pontos de venda distribuídos dentro de uma distância de no máximo 50m de deslocamento do usuário,
gerando uma obrigação para a Concessionária que dependeria em grande parte da disposição de
terceiros/lojistas e que, além disso, com a esperada adesão dos usuários aos aplica vos deve se
tornar marginal. Com as adequações solicitadas, está proposto dentro do Anexo IV a alteração da
distância máxima de deslocamento (50m), para uma distância média entre a vaga e o ponto de venda
de 200 m (extensão de uma superquadra). A par r desse novo quan ta vo, foram adequados os
quan ta vos de impressoras (talões) e iden ﬁcação de ponto de venda. A proporção de 11,57 vagas
por máquina passaria para 46 o que pode ainda ser considerada alta, mas ao considerarmos a
necessidade inicial de adesão ao projeto pelos usuários para o sucesso da concessão, a
disponibilização desse meio de pagamento ao usuário se mostra importante. Para os monitores, que
por opção da concessionária podem operar o sistema de venda de créditos, não foram previstas
máquinas de cartão, somente equipamento tipo smartphone/tablet.
Quanto à deﬁnição do valor, foi u lizado o valor da máquina Safra Pay
(https://www.safrapay.com.br/pla/safrapay-3g-com-bobina-s920.html?
f_source=google&f_medium=cpc&f_campaign=10358878949&gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aI_nnjy2c4ARknLIwpGUUfkrSqBMPFFLCwOPgjleefUQ4YJ6gN1HgaAjDvEALw_wcB) de R$ 297,60. Na
deﬁnição da tecnologia da máquina, não foi considerada a hipótese de custo zero para a
concessionária, já que (i) a disponibilização das máquinas grá s depende do “plano” (com
antecipação ou não) e das taxas que a ins tuição bancária ofertante cobra, e (ii) foi considerada a
necessidade de sinal e chip próprio, o que muitas das máquinas (maquininhas) ofertadas pelo
mercado não fornecem, tendo que estar conectadas à um celular.
Detalhamento dos ajustes: Alteração de quan ta vos na Planilha de Modelagem
Econômico-Financeira, na aba "Equipamentos".
PARÁGRAFO(S)
128

IMPROPRIEDADE

Cotação única para os Totens de Autoatendimento

Esclarecimento Comissão: Em relação aos Totens de Autoatendimento a julgar pelas
especiﬁcidades dos equipamentos há uma grande variação de preços entre R$ 800,00 e R$ 36.000,00,
com a opção inclusive de desenvolvimento da tecnologia sob demanda do negócio. O valor de R$
18.306,09 leva em consideração aspectos técnicos com as caracterís cas necessárias ao po de
serviço que será oferecido nos Totens em questão com as possibilidades de realização de pagamentos
dos valores devidos pelos usuários dos estacionamentos sem a necessidade de intermediação de um
funcionário da concessionária, conferindo redução de custos no médio e longo prazo. Cabe informar
que na reavaliação dos quan ta vos, o número de totens foi adequado ao número de bases
operacionais, 130. As tabelas apresentadas são indicativas da variedade das opções.
Fechaduras para
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R$ 12.400,00

TOTEM
R$ 25.600,00

R$ 16.000,00

acesso aos
componentes internos
Rodizios e pegadores
de mão para
Magazine Luiza
transporte Monitor
Touch Screen
Capacitivo 32' CPU Slim
Android Conexão de
Rede e Energia
Display touchscreen de
23”, leitor de código de
barras, impressora
térmica acoplada e
pesquisa de satisfação
via reconhecimento
facial
Tela touch de 43” e
possui opções para
automatizar o
atendimento inicial

Os carros elétricos possuem es ma va de preço compa vel com os valores pra cados
no mercado automo vo no qual os preços variam conforme o modelo do veículo. A variação de preço
dos carros elétricos, considerando os modelos mais simples, pode chegar a mais de 100%, no entanto,
é possível encontrar marcas e modelos pra cando valores próximos aos previstos na modelagem
econômico-ﬁnanceira. A adoção de veículos elétricos se apresentam compa veis com as
preocupações no mundo contemporâneo com a sustentabilidade socioambiental, uma vez que
automóveis com essas caracterís cas possuem zero emissão de poluentes além de contar com o uso
de energia renovável. Adicionalmente, dada a previsão de circulação constante acarretará em redução
de custos com combustíveis e manutenção.
R$ 150.000,00
https://www.jacmotors.com.br/veiculos/eletricos
R$ 205.000,00 https://www.renault.com.br/veiculos-eletricos/zoe.html
Carro elétrico
R$ 160.000,00
https://caoachery.com.br/arrizo5e
https://canaltech.com.br/carros/carros-eletricos-mais-baratos-brasil/

Detalhamento dos ajustes: A previsão da u lização de veículos elétricos, bem como da
instalação das suas bases para carregamento foi incluída no Anexo IV.
PARÁGRAFO(S)
129

IMPROPRIEDADE

Ajustes nas Minutas de Edital/Contrato para inclusão
de obrigatoriedade de carros elétricos

Esclarecimento Comissão: Será acrescido no contrato a obrigatoriedade da aquisição
de veículo elétrico.
Detalhamento dos ajustes: As especiﬁcações dos veículos a serem adquiridos foram
acrescidas no Anexo IV - Apêndice A.

4.

CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

Entende-se que os ques onamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Distrito
Federal - TCDF resultaram em contribuição signiﬁca va para o aprimoramento do projeto Zona Verde.
Todas as impropriedades apontadas foram devidamente tratadas ou jus ﬁcadas, conforme descrito
neste Relatório.
Assim sendo, esta Comissão Técnica propõe ao Senhor Secretário de Estado de
Transporte e Mobilidade do Distrito Federal o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal - TCDF, em resposta à Informação nº 84/2021 DIGEM3, aprovada pelo Despacho Singular Nº
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152/2021 - CGMA e formalizada à SEMOB por meio do O cio nº 7995/2021-GP, deste Relatório e dos
seguintes arquivos eletrônicos:
"Planilha do modelo econômico-ﬁnanceiro Zona Verde OUT2021.xlsx" ( link para acesso), que
sintetiza a modelagem ajustada adotada pela SEMOB;
"Minuta de Edital Zona Verde OUT2021.docx" (link para acesso);
"Anexo I - Termos e Definições Zona Verde OUT2021.docx" (link para acesso);
"Anexo II - Modelos e Declarações Zona Verde OUT2021.docx" (link para acesso);
"Anexo III - Minuta de Contrato Zona Verde OUT2021.docx" (link para acesso);
"Anexo IV - Diretrizes para Elaboração do PIP Zona Verde OUT2021.docx" (link para acesso);
"Anexo IV -Apêndice A - Especificações Zona Verde OUT2021.docx" (link para acesso);
"Anexo IV - Apêndice B - Detalhamento do Ipês Zona Verde OUT2021.docx" (link para acesso);
"Anexo V - Certificadora Zona Verde OUT2021.docx" (link para acesso); e
"Anexo VI - Índice de Desempenho Zona Verde OUT2021.docx" (link para acesso).
Este conjunto de documentos deve ser entendido como versão atualizada que
substitui o conjunto de documentos anteriormente encaminhado para análise do TCDF.
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