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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Técnica

   

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 04/2019

 

Dispõe sobre a solicitação de manifestação
de interesse para a apresentação de estudos
de modelagem técnica, operacional,
econômico-financeira e jurídica visando
a concessão da conclusão da construção,
manutenção e gestão dos sistemas de BRT
Oeste e Sul, bem como da modernização e
gestão do Terminal Asa Sul (TAS)

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio do
Secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto n.º 39.613, de 03 de janeiro de 2019, bem como do disposto na Ata de Reunião do Conselho
Gestor de Parcerias Público-Privadas realizada em 05 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal nº 175, de 13 de setembro de 2019, resolve tornar público o Edital de Chamamento para
Procedimento de Manifestação de Interesse nº 04/2019, o que faz nos termos das disposições abaixo
explicitadas:

1. Por meio do presente Edital de Chamamento para Procedimento de Manifestação de Interesse Nº
04/2019, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal solicita a manifestação de
interesse para a apresentação de estudos de modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e
jurídica visando a concessão da conclusão da construção, manutenção e gestão dos sistemas de BRT
Oeste e Sul, bem como da modernização e gestão do Terminal Asa Sul (TAS).

2. O escopo do projeto deverá obedecer ao disposto no Decreto n° 39.613/2019 e deverá considerar a
par�cipação da inicia�va privada na realização de estudos de modelagem técnica, operacional,
econômico-financeira e jurídica visando a concessão da conclusão da construção, manutenção e gestão
dos sistemas de BRT Oeste e Sul, bem como da modernização e gestão do Terminal Asa Sul (TAS).

3. As pessoas jurídicas que pretendam apresentar projetos, levantamentos, inves�gações e estudos,
deverão apresentar requerimento junto à SEMOB, na forma do art. 10 do Decreto n° 39.613/2019, em
meio �sico e digital mediante protocolo em dias úteis de 8h00 às 12h00 horas e de 13h00 às 18h00 horas
no Protocolo localizado na Estação Rodoferroviária, SAIN – Ala Sul – Sobreloja, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos a par�r da data da publicação deste Edital de Chamamento no Diário Oficial do Distrito
Federal, contendo a seguinte documentação:

I - qualificação completa, que permita a iden�ficação da pessoa jurídica de direito privado, com razão
social, CNPJ, endereço sede, endereço eletrônico, telefones e representante legal;

II - documentos que comprovem a tríplice regularidade fiscal e trabalhista da pessoa de direito privado
interessada;

III - demonstração de experiência na realização de projetos, levantamentos, inves�gações e estudos para
parceria, nas modalidades concessão administra�va, patrocinada ou comum, por meio de documentos
que comprovem que o interessado já foi autorizado a estudar parceria e já entregou oficialmente os
estudos desenvolvidos a órgão competente;
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IV- demonstração de experiência na elaboração de projeto ou na operação de BRT, no Brasil ou no
exterior; e

V - declaração de transferência à administração pública dos direitos associados aos projetos,
levantamentos, inves�gações e estudos selecionados.

4. É permi�da a associação de pessoas jurídicas para a apresentação, em conjunto, dos projetos,
levantamentos, inves�gações e estudos de que trata este Edital, hipótese em que deverá ser indicado o
responsável pela interlocução com a administração pública, sendo necessária a apresentação dos itens I e
II do item anterior referente a cada pessoa jurídica que componha o grupo.

5. A SEMOB autorizará os interessados que preencham os requisitos previstos no item 3 a apresentarem
os projetos, levantamentos, inves�gações e estudos, sendo que o Termo de Autorização, que conterá os
critérios de avaliação e seleção, será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.

6. Os interessados terão o prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a par�r da publicação
do termo de autorização, para apresentarem os projetos, levantamentos, inves�gações e estudos, cujo
valor máximo para eventual ressarcimento não poderá ultrapassar dois e meio por cento do valor total
es�mado dos inves�mentos necessários à implementação do empreendimento.

7. Os direitos autorais sobre as informações, projetos, levantamentos, inves�gações, estudos e demais
documentos solicitados serão cedidos pelo interessado par�cipante à Secretaria de Estado de Transporte
e Mobilidade do Distrito Federal, podendo, caso selecionados, ser u�lizados incondicionalmente pelo
órgão ou en�dade licitante, ainda que seja diversa ou desvinculada desta Pasta.

8. A solicitação de projetos, levantamentos, inves�gações e estudos, de que trata este Edital de
Chamamento, será por este regida, sem prejuízo de eventuais diretrizes ou instruções complementares, e
os casos omissos serão sanados pelo disposto no Decreto n° 39.613/2019.

9. Os procedimentos estabelecidos neste Edital e os atos pra�cados pelos respec�vos interessados não
gerarão qualquer forma de ônus para o Governo do Distrito Federal.

 

Brasília, 17 de setembro de 2019.

 

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por VALTER CASIMIRO SILVEIRA Matr.273481-8,
Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade, em 17/09/2019, às 17:36, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
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