
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO     

EDITAL DE LICITAÇÃO

 CONCORRÊNCIA Nº 001/2008 - EC/CPL

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito 
Federal, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 36, de 19 de 
junho de 2008, publicada no DODF nº 119, de 23/06/2008, página 49, de conformidade com os 
termos do Processo nº 390.008.208/08 e com observância às disposições do presente Edital, 
nos termos da Lei  Federal  8.666/93 e alterações posteriores,  torna público que fará realizar 
CONCORRÊNCIA,  do  tipo  TÉCNICA E PREÇO,  na  forma  de  execução  indireta,  por  preço 
global, cujo objeto é contratação de empresa de Consultoria, com vistas à elaboração do Plano 
de  Preservação  do  Conjunto  Urbanístico  de  Brasília,  conforme  especificações  descritas  no 
Termo de Referência ( Anexo I ) do presente Edital.

O  Edital  e  seus  anexos  estão  à  disposição  no  site  da  Secretaria: 
www.seduma.df.gov.br. De posse do Edital, as empresas se obrigam a acompanhar possíveis 
alterações pelo referido site da SEDUMA.

                     Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (61) 3325-1890 ou 3325-
6310.

1. DO DIA, DA HORA E DO LOCAL

1.1 A sessão pública para recebimento e abertura das propostas dar-se-á no 
dia, hora e local a seguir indicados:

Dia: 22 de dezembro de 2008

Hora: 9:00 horas

Local: SALA DE REUNIÕES, localizada no 2º andar do Edifício Sede da 
SEDUMA localizado no SCS Quadra 06 Lotes 13/14, em Brasília-DF.

1.2 Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará 
a reunião adiada para o primeiro dia útil  subseqüente, no mesmo local e hora, 
salvo disposições em contrário.
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar desta licitação os interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem  a  todas  as  condições  exigidas  para  cadastramento  até  o  terceiro  dia 
anterior à data do recebimento das propostas.

 
2.1.2 – Na hipótese do subitem 2.1, a Administração somente poderá exigir do licitante 
não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 31, da Lei nº 8.666/93, que 
comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação, nos termos do presente 
Edital e seus Anexos.

2.2 Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente do certame:

2.2.1 Empresas consorciadas;

2.2.2 As pessoas de que trata o art. 9º da Lei 8.666/93:

a) o autor do Termo de Referência ou executivo, pessoa física ou jurídica;

b) a  empresa  responsável  pela  elaboração  do  Termo  de  Referência  ou 
executivo ou do qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito de voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado;

c)  servidor  ou dirigente  do  órgão ou entidade  contratante  responsável  pela 
licitação.

2.2.3 Empresas consideradas inidôneas perante a Administração Pública ou com o 
direito  de licitar  ou contratar  com o Distrito  Federal  suspenso,  nos termos do que 
dispõe o artigo 87, incisos III e IV, da Lei nº. 8.666/93.

2.2.4 Empresas  que  estiverem  sob  concordata,  recuperação  judicial/extrajudicial, 
falência, concurso de credores, dissolução e liquidação, em obediência ao inciso II do 
artigo 31 da Lei nº 8.666/93

2.3 A participação na licitação, entendida a mesma como entrega dos envelopes, sem a 
objeção  manifestada  na  forma  e  prazo  legais,  implica  na  aceitação  integral  e 
irretratável das condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, obrigando 
as licitantes à observância dos regulamentos administrativos e às regras gerais ou 
especiais pertinentes e aplicáveis.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 3.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto  desta Concorrência  correrão à 
conta dos recursos provenientes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente – SEDUMA.

Processo:  390.008.208 / 2008 Elemento de despesa:  3.3.90.39
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Fonte:  100                                       Programa de Trabalho:  15.451.0202.1820-0001  

4. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1  Os documentos e a proposta, necessários à participação dos interessados na presente 
licitação,  serão entregues em envelopes separados e lacrados,  contendo em suas 
partes externas e frontais, com caracteres destacados, a razão social das licitantes, 
com os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA  Nº 001/2008
SEDUMA  –  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO  E 
MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
LICITANTE:
CNPJ:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA
CONCORRÊNCIA  Nº 001/2008
SEDUMA – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
LICITANTE:
CNPJ:

ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA FINANCEIRA
CONCORRÊNCIA  Nº 001/2008
SEDUMA – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
LICITANTE:
CNPJ:

4.2 Todos os volumes incluídos nos envelopes, deverão ser apresentados em formato A-
4,  com  encadernação  preferencialmente  do  tipo  espiral,  com  todas  as  folhas 
numeradas em ordem crescente e rubricadas, em linguagem clara e objetiva, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas. Deve apresentar ao início um índice e no final um 
termo de encerramento, assinado pelo representante legal ou procurador legalmente 
constituído.

4.3 Após a entrega dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitação não aceitará, sob 
forma  alguma,  a  substituição  ou  anexação  de  qualquer  documento  por  parte  das 
licitantes, salvo os esclarecimentos que forem eventualmente solicitados pela mesma, 
de acordo com o § 3° do art. 43, da Lei Federal n° 8.666/93. 

4.4 Não serão aceitos documentos fotocopiados em papel termo-sensível ( fac-símile). 
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5. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01

5.1 O envelope nº  01 –  HABILITAÇÃO deverá  conter,  obrigatoriamente,  sob pena de 
inabilitação  da  licitante,  os  documentos  a  seguir  indicados,  em  original  ou  cópia 
autenticada  em cartório,  ou  ainda,  cópia  acompanhada  do  original  para  efeito  de 
autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação.

OBS: Recomenda-se, para facilitar a conferência dos mesmos, que os documentos 
abaixo indicados sejam numerados seqüencialmente, na mesma ordem que se 
segue.

5.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

5.2.1 Contrato Social em vigor ou com as alterações posteriores, com a certidão de  registro 
na Junta Comercial, quando se tratar de sociedades comerciais;

5.2.2 Estatuto acompanhado da ata de eleição dos seus administradores, com certidão   de 
registro na Junta Comercial, quando se tratar de sociedades por ações;

5.2.3 Ato Constitutivo acompanhado de prova da diretoria em exercício, inscrito na Junta 
Comercial, sendo sociedade civil;

5.2.4 Decreto  de  Autorização  e  Ato  de  Registro  para  funcionamento,  expedido  pelo 
órgão competente,  quando se tratar de empresa estrangeira em funcionamento no 
Brasil.

5.3 REGULARIDADE FISCAL:

5.3.1 Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

5.3.2 Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual,  Municipal  ou  Distrital, 
relativo  à  sede  ou  domicílio  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e 
compatível com o objeto licitado;

5.3.3 Prova de Regularidade com o FGTS – Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço 
(CRF) fornecido pela Caixa Econômica Federal, em plena validade, conforme dispõe o 
Art. 1º § 1º da Lei n.º 9.012//95;

5.3.4 Prova de Regularidade com o INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, devendo 
ser respeitado o prazo de validade estipulado por esse órgão, observado o § 3º do Art. 
195 da Constituição Federal;

5.3.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal  e Dívida Ativa da União em plena 
validade;

5.3.6 Certidão Negativa de Débitos emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, em plena validade;
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5.3.7 Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do 
Distrito  Federal,  em  plena  validade,  independentemente  da  sede  ou  domicílio  da 
empresa.

5.4 HABILITAÇÃO TÉCNICA:

5.4.1 Certidão de pessoa jurídica expedida pelo CREA/DF. Se a licitante for de outra praça 
e não apresentar certidão do CREA do Distrito Federal, a certidão apresentada deverá 
ser  obrigatoriamente  visada  pelo  CREA/DF,  de  acordo  com  o  artigo  69  da  Lei 
5.194/1966 e Resolução no 265 de 15/12/1979 do CONFEA;

5.4.2 Declaração de Responsabilidade Técnica nos termos do modelo do Anexo II desta 
Concorrência,  na  qual  deverá  constar  a  qualificação  dos  responsáveis  técnicos 
indicados para a execução dos serviços em licitação, assinada por todos os indicados 
e pelo representante legal da licitante. É vedada a indicação de um mesmo engenheiro 
como  responsável  técnico  por  mais  de  uma  empresa  proponente,  fato  este  que 
desclassificará todas as  licitantes envolvidas;

5.4.3 Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante prestado, ou estar 
prestando, serviço compatível com o objeto desta licitação.

5.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

5.5.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
Cartório Distribuidor da Sede da empresa, datada dos últimos 30 dias e que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

5.5.2 Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis  do  último  exercício  social, 
que comprove a  boa situação financeira  da empresa,  podendo ser  atualizado por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da licitação, 
assinado pelo representante legal da empresa e pelo contador.

5.5.2.1 As empresas constituídas no exercício em curso apresentarão o balancete 
do mês anterior ao desta licitação, devidamente assinado.

5.5.2.2 A boa situação financeira  será  avaliada  pelos  índices  de Liquidez  Geral 
(LG),  Liquidez  Corrente  (LC)  e  Solvência  Geral  (SG),  aplicando-se  as 
fórmulas a seguir, cujo resultado deverá ser maior que 1 (um):

                ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LG  =   -----------------------------------------------------------------------------
               PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
                  ATIVO CIRCULANTE
LC  =  -------------------------------------
              PASSIVO CIRCULANTE
                                                ATIVO TOTAL
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SG  =   ---------------------------------------------------------------------------
               PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

5.6 DECLARAÇÕES:

No envelope “Documentação” deverão conter, ainda, as seguintes declarações:

a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, sob as penalidades da Lei, no caso 
de sobrevir (em) fato(s) que acarretar(em) sua inabilitação, de acordo com modelo 
constante do Anexo III;

b) Declaração  de  que  não utiliza  mão-de-obra  de menores  de 18 (dezoito)  anos, 
direta  ou indiretamente,  para  a  realização de trabalhos noturnos,  perigosos ou 
insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra, direta ou 
indireta, de menores de 16 ( dezesseis ) anos, exceto na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do Anexo IV.

OBSERVAÇÕES:

a) A  habilitação  das  licitantes  poderá  ser  comprovada por  meio  da  apresentação  de 
prova de inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
em plena validade, nos termos do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, devendo 
o cadastramento acontecer até o terceiro dia útil anterior à data prevista de abertura 
das propostas.

b) A  inscrição  no  SICAF substitui  a  habilitação  jurídica,  a  regularidade  fiscal  e 
qualificação  econômico-financeira  (  Art.  3º  do  Decreto  nº  3.722  de  9.01.01  ), 
respectivamente os itens 5.2, 5.3 e 5.5 do presente Edital.

c) A licitante cuja habilitação no SICAF, acusar algum documento com prazo de validade 
vencido, deverá apresentar no envelope “Documentação” os respectivos documentos, 
a fim de comprovar a regularidade dos mesmos.

d) Nos termos do art.  43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 
(Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas), as microempresas e empresas 
de pequeno porte devem apresentar toda a documentação exigida para comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

e) Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  da  micro  ou 
pequena empresa, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data 
em  que  esta  for  declarada  a  vencedora  do  certame,  para  a  regularização  da 
documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais 
certidões negativas.

f) A  não  regularização  da  documentação no  prazo  previsto  implicará  decadência  do 
direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  no  art.  81  da  Lei  no 
8.666/93, sendo facultado a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogação da licitação. 

“Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade”
SCS  -  Quadra 06  -  Bloco A  -  Brasília  -  DF  -  CEP 70.306-918

Edifício Sede da SEDUMA  -  2º andar  -  Fones (61) 3325-1890  -  3325-2271  -  Fax (61) 3325-1923
www.seduma.df.gov.br  -  seduma@seduma.df.gov.br

    6/22

file:///C:/Documents and Settings/s1278185/Desktop/L8666cons.htm#art81
file:///C:/Documents and Settings/s1278185/Desktop/L8666cons.htm#art81


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO     

6. PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE 02

6.1 A Proposta Técnica será pontuada de acordo com os seguintes itens: 

6.1.1 CONHECIMENTO DO PROBLEMA – 15 ( QUINZE ) PONTOS:

Elaboração de um texto dissertativo de, no mínimo, 5 ( cinco ) e, no máximo, 10 ( dez ) 
páginas  que  deverá  apresentar  uma caracterização  mínima da área objeto  do estudo.  A 
licitante deve demonstrar adequado conhecimento da especificidade da área de abrangência, 
bem como dos objetivos do trabalho a ser elaborado. A descrição das atividades a serem 
desenvolvidas  deve  ser  de  forma  clara  e  objetiva,  em  conformidade  com  o  Termo  de 
Referência apresentado. Devem ser enfatizados os aspectos relevantes para a execução dos 
trabalhos, em especial aqueles relacionados à metodologia a ser utilizada para a consecução 
do programa de participação da população.

Serão assim pontuados:

- conhecimento da área de estudo, em especial as especificidades do plano urbanístico e as 
características do seu tombamento – 3 pontos

- metodologia de sistematização dos instrumentos vigentes – 3 pontos
-  mecanismos de divulgação e logística de realização dos eventos a serem realizados –  3 

pontos
- instrumentos de consulta, envolvimento e mobilização da população – 3 pontos;
- forma de consolidação das informações – 3 pontos.

6.1.2 EXPERIÊNCIA DA EMPRESA – 35 ( TRINTA E CINCO ) PONTOS:

A Experiência da Empresa deverá ser avaliada através da comprovação da 
licitante  possuir  em  seu  nome,  na  data  da  licitação,  atestados  fornecidos  por  pessoas 
jurídicas  de direito  público  ou privado,  acompanhados das  correspondentes  Certidões de 
Acervo Técnico – CAT’s, expedidas pelo CREA, tudo de acordo com os  critérios objetivos 
listados no quadro abaixo, ressaltando- se que:

a) Para os itens 1 e 2 da tabela a seguir, serão pontuados no máximo 3 ( três ) atestados;
b) Para os itens 3, 4 e 5 da tabela a seguir, serão pontuados no máximo 2 ( dois ) atestados.

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA
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1

Item a Pontuar Pontos por 
Atestado 

Pontuação adicional por atestado

Plano Diretor para 
cidades com 

população superior a 
200.000 hab. 

Utilização de 
Instrumentos de 
Política Urbana a 

partir da aprovação 
do Estatuto da 

Cidade

Total de 
Pontos 

(máximo)

Atestados técnicos e respectiva 
CAT,  registrada  no  CREA,  em 
nome da empresa, que constem 
a execução de planos diretores

2 +1 +1 12

2

Item a Pontuar Pontos por 
Atestado 

Pontuação adicional por atestado

Plano de 
Preservação Sítio 

Histórico com 
população superior a 

100.000hab.

Utilização de 
instrumentos 

indicadores urbanos 
de Gestão de Sítios 

Históricos

Total de 
Pontos 

(máximo)

Atestados técnicos e respectiva 
CAT,  registrada  no  CREA,  em 
nome da empresa,  que conste 
execução  de  Planos  de 
Preservação  de  Sítio  Histórico 
Tombado

2 +1 +1 12

3

Item a Pontuar Pontos por 
Atestado 

Pontuação adicional por atestado

Realização de 
inventários de 

configuração de 
espaços urbanos ou 

trabalho similar*

Realização de 
estudos de Impacto 
de Vizinhança - EIV 

relacionados a área e 
seu entorno

Total de 
Pontos 

(máximo)

Atestados técnicos e respectiva 
CAT,  registrada  no  CREA  ou 
órgão competente, em nome da 
empresa,  que  constem  a 
execução  de  pesquisas  e 
diagnósticos de caracterização, 
registro  e  organização  das 
informações  sobre  Sítios 
Históricos  Urbanos  e  seu 
Entorno (inventários)

1 +1 +0,5 5
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4

Item a Pontuar Pontos por 
Atestado 

Pontuação adicional por atestado

Realização de 
Inventário de Bens 
Imóveis em Sítios 

Urbanos Tombados 
ou trabalho similar*

Realização de 
Inventário de Bens 
Arquitetonicos de 

Interesse Patrimonial 
ou trabalho similar*

Total de 
Pontos 

(máximo)

Atestados técnicos e respectiva 
CAT,  registrada  no  CREA  ou 
órgão competente, em nome da 
empresa,  que  constem   a 
execução  de  Planos, 
Programas  e  Projetos  de 
Reabilitação  de  Centros 
Urbanos Históricos

0,5 +0,5 +0,5 3

5

Item a Pontuar Pontos por 
Atestado 

Pontuação adicional por atestado

Desenvolvimento e 
implementação de 

projeto de site

Editoração e 
Publicação de Anais 

e Mídia Digital

Total de 
Pontos 

(máximo)

Atestados técnicos e respectiva 
CAT,  registrada  no  CREA  ou 
órgão competente, em nome da 
empresa,  que  constem  a 
experiência com a realização de 
audiências  públicas, 
conferências e debates técnicos 
relacionados a questão urbana

0,5 +0,5 +0,5 3

*Instrumentos de conhecimento e pesquisa indicados no Termo Geral de Referência de Plano Preservação Sítio 
Histórico - PPSH - IPHAN - setembro/2003 - Portaria nº 299, de julho de 2003

6.1.3 EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA – 50 ( CINQÜENTA ) PONTOS:

a) Considerando a complexidade do projeto a ser desenvolvido e tratar-se de intervenção 
que  envolve  distintas  áreas  de  conhecimento,  a  licitante  deverá  apresentar,  para 
pontuação,  equipe  técnica  mínima,  composta  por  profissionais  de  nível  superior  com 
atuação em Planejamento Urbano;

b) A licitante deverá apresentar a relação nominal de todos os profissionais dessa equipe técnica, 
com a indicação de cargo e função;

c) Para esses profissionais, deverá ser comprovada a vinculação com a licitante antes da 
data  da  licitação,  que  poderá  ser  caracterizada  através  de  vinculo  empregatício, 
comprovado  por  cópia  autenticada  da  carteira  de  trabalho,  ou  dirigente,  comprovado 
através de cópia autenticada do documento de investidura no cargo.

d) A experiência de cada profissional da equipe técnica proposta será avaliada através da 
documentação apresentada e pontuada, conforme estabelecido no quadra a seguir:
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EQUIPE TÉCNICA - 50 PONTOS

Profissionais a Pontuar

Pontuação da Equipe Técnica Mínima

RT da Empresa

Pontuação Adicional

Comprovação de 
Experiência             

Tempo de 
Experiência 
Profissional 

Total de Pontos 
(máximo)

Coordenador Geral: 
Arquiteto e Urbanísta (fixo) 12 pontos

Planejamento Urbano 
e Gestão de Sítios e 

Conj. Urbanos 
Históricos 

(máximo 2,5 pontos)

Superior a 10 anos: 
3 pontos 20

Subcoordenador: Consultor 
Sênior: Arquiteto e Urbanista 
(fixo) 

8 pontos

Planejamento Urbano 
e Gestão de Sítios e 

Conj. Urbanos 
Históricos 

(máximo 2 pontos)

Superior a 5 anos: 
3 pontos 15

Especilistas: Nível Superior 
Sênior 7 pontos _ Superior a 3 anos: 

3 pontos 15

• Arquiteto e Urbanista, 
Engenheiro ou Geógrafo _

Avaliação de Uso e 
Ocupação do Solo, 

Infra-estrutura Urbana 
e Meio Ambiente 
(máximo 1 ponto)

_  

 • Bacharel em Direito _

Conhecimento de 
Legislação 

Urbanística e de 
Patrimônio Cultural 
(máximo 1 ponto)

_  

 • Historiador / Sociológo / 
Antropólogo ou Arquiteto e 
Urbanista

_

Estudos ou 
Intervenções em 

Patrimônio Histórico 
Cultural 

(máximo 1 ponto)

_  

 • Técnico em Sistemas de 
Informações Geográficas 
voltado para Planejamento 
Urbano

_

Sistematização de 
Cadastro Urbano e 

Programas de 
Informática para 

trabalhos de 
Planejamento Urbano 

(máximo 1 ponto)

_  

c.1) Para o item da tabela acima Comprovação de Experiência serão considerados no 
máximo, 2 ( dois ) atestados de cada profissional. 
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d) TRABALHOS EM CONJUNTO: será considerada pontuação adicional de 01 ponto para 
cada atestado apresentado   em que constar  a  participação conjunta  de toda equipe 
mínima.  A  pontuação  máxima  deste  item  é  de  03  pontos  e  não  será  computada 
pontuação proporcional.

OBSERVAÇÕES:

• Um  mesmo  atestado  poderá  pontuar  tanto  para  a  Capacidade  Técnica  da  Empresa 
quanto para a Capacidade Técnica da Equipe e em mais de um item, se atender aos 
requisitos necessários.

• Para atendimento de um único item os atestados não poderão ser complementares.

• Cada profissional da equipe técnica mínima não poderá acumular funções.

• Deverá ser apresentada a certidão de registro no CREA da empresa para comprovação 
de RT.

• Os  atestados  deverão  ter  os  serviços  descritos  conforme  a  experiência  de  cada 
profissional da equipe técnica mínima, devendo o mesmo constar como RT dos trabalhos 
executados.

• Para facilitar  a  análise das propostas a licitante deverá apresentar  um quadro com a 
relação  dos  profissionais  da  equipe  técnica  mínima,  o  atestado  que  comprova  sua 
experiência, a sua relação com a empresa ( RT, com ou sem vínculo ) e se atende ao 
requisito  de  Trabalhos  em  Conjunto  (sim  ou  não)  e  o  tempo  de  experiência  dos 
profissionais.

7. PROPOSTA FINANCEIRA – ENVELOPE 03

7.1 A  proposta  deverá  ser  apresentada  nos  termos  do  modelo  constante no 
Anexo IV, devendo vir na via original, datilografada ou impressa em papel com timbre 
da firma, tamanho A-4, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem ressalvas, 
emendas rasuras ou entrelinhas, constando o número desta Concorrência, assinada 
na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante ou seu 
procurador constituído.

7.2 Na proposta será consignado:

a) Preço global, em real, pela qual a empresa se compromete a elaborar Norma Técnica para 
Equipamentos Comunitários e Urbanos objeto da presente Concorrência, na forma do art. 
48 da Lei nº 8.666/93;
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b) O preço proposto pelo licitante não poderá,  sob pena de desclassificação, ser superior 
ao custo estimado pela SEDUMA;

c) O custo estimado pela SEDUMA para a elaboração do Plano de Preservação do Conjunto 
Urbanístico  de  Brasília  é  de  R$ 2.530.441,68 (  dois  milhões,  quinhentos  e  trinta  mil, 
quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos );

d) Prazo para execução total dos serviços não superior a 480 ( quatrocentos e oitenta ) dias 
corridos e prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos;

e) O  valor  do  ISS  compreendido  no  preço,  observado  o  disposto  no  Decreto 
nº 14.122, de 19/08/1992, que regulamenta a Lei nº 294, de 23/07/1992, do DF;

f) Cronograma de entrega dos produtos e planilha orçamentária demonstrativa do preço, 
contendo  a  discriminação  da  mão  de  obra  e  dos  serviços  indicados  no  Termo  de 
Referência,  além  da  explicitação  detalhada  da  composição  da  taxa  de  benefícios  e 
despesas indiretas - BDI que, a critério da licitante, sejam indispensáveis à execução da 
obra objeto desta licitação.

g) Declaração de que nos preços ofertados estão inclusos todos os tributos, embalagens, 
encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto desta licitação.

8. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

8.1No dia,  hora e local  especificados neste edital,  a  Comissão de Licitação receberá os 
envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO e as PROPOSTAS, numerando-os de acordo 
com a  ordem de  entrega.  Após  o  horário  estabelecido  nenhum envelope  ou  mesmo 
documento será recebido.

8.2 Concluído o recebimento dos envelopes, terá início a abertura do ENVELOPE 
01 - HABILITAÇÃO, que será conferida e examinada pela COMISSÃO.

8.3 A documentação será conferida, examinada e rubricada pelos seus membros e 
pelos representantes legais das firmas licitantes, não cabendo qualquer reclamação 
posterior por parte daqueles que se abstiverem de rubricá-la.

8.4 Abertos os envelopes de nº. 01, contendo a DOCUMENTAÇÃO, a Comissão, a 
seu juízo exclusivo, divulgará, na mesma ou em outra reunião, o resultado do exame 
da documentação. As licitantes inabilitadas receberão de volta os envelopes Nº 02 e 
03 (  PROPOSTAS ), ainda fechados, mediante recibo, desde que não tenha havido 
recurso, ou após a denegação do mesmo.

8.5 Serão inabilitadas as licitantes que não satisfizerem os requisitos exigidos para 
participação e habilitação nesta licitação.

8.6 Ultrapassada a fase de habilitação e depois de abertas as propostas, não cabe 
desclassificá-las  por  motivo  relacionado  à  habilitação,  salvo  em  razão  de  fatos 
supervenientes.
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8.7 Conforme dispõe o art. 40, inciso VII, c/c o art. 44, § 2º da Lei nº 8.666/93, não 
se  considerará  qualquer  oferta  de  vantagem  não  prevista  no  edital,  inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas 
ofertas dos demais licitantes.

8.8 Informados  os  presentes  do  resultado  do  exame  dos  documentos  do 
ENVELOPE nº  01  -  HABILITAÇÃO e,  após transcurso o prazo para recursos,  na 
hipótese  de  haver  renúncia  ao  exercício  deste  direito,  a  Comissão  procederá  a 
abertura e a avaliação dos Envelopes nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA. 

8.9 As  propostas  técnicas  serão  qualificadas  e  avaliadas  de  acordo  com  os 
critérios do Item 6 deste Edital. A seguir será emitido um relatório de avaliação que 
incluirá a classificação das propostas e uma justificativa de pontuação.

8.10 Após a avaliação técnica e decorrido o prazo de recurso ou havendo renúncia 
do  exercício  deste  direito,  a  Comissão  de  Licitação  abrirá  o  Envelope  Nº  03  – 
PROPOSTA  FINANCEIRA  das  proponentes  classificadas  e  submeterá  a 
documentação  à  apreciação  de  todos  os  presentes,  pontuando-as  da  seguinte 
maneira:

P = XI / X2 x 100

Onde:

XI = (Preço base do Edital + Média dos preços dos licitantes) / 2
X2 = Preço do proponente

A relação XI / X2 será limitada ao valor máximo de 1.

8.11 Para auxiliar o exame e avaliação das propostas a Comissão Permanente de 
Licitação poderá, a seu critério, solicitar às proponentes que forneçam, dentro de um 
dado período de tempo e por escrito, esclarecimentos ou informações suplementares 
em relação as suas propostas. Tais esclarecimentos ou informações complementares, 
que farão parte das correspondentes propostas, não poderão alterar a substância ou 
os preços das mesmas.

8.12 Os documentos apresentados serão rubricados pela Comissão Permanente de 
Licitação e pelos representantes das Proponentes que se fizerem presentes.

8.13 Das reuniões da Comissão Permanente de Licitação serão lavradas Atas que 
serão assinadas por seus componentes e opcionalmente pelos licitantes.

8.14 É facultado  à  COMISSÃO ou  à  Autoridade  Superior,  em qualquer  fase  da 
licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do 
processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de  documentos  ou  de  informações  que 
deveriam constar originalmente nos envelopes 01, 02 ou 03.
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9. DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

9.1 As Propostas Técnicas serão avaliadas pela COMISSÃO, que analisará o conteúdo 
das  mesmas  com  relação  aos  fatores  de  avaliação  e  pontuações  máximas 
correspondentes, apresentados a seguir:

9.1.1 Conhecimento do Problema
Item 6.1.1 do Edital ( Pontuação máxima: 15 pontos )

9.1.2 Capacidade Técnica da Empresa
Item 6.1.2 do Edital ( Pontuação máxima: 35 pontos )

9.1.3 Capacidade Técnica da Equipe
Item 6.1.3 do Edital ( Pontuação máxima: 50 pontos )

10. DO JULGAMENTO

10.1 Será julgada vencedora a proponente que obtiver a maior quantidade de pontos, numa 
escala de 0 a 100, atribuindo-se peso 70 ( setenta ) para a PROPOSTA TÉCNICA e 
peso 30 ( trinta ) para a PROPOSTA DE PREÇOS, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:

TP = P x P1 + T x P2
   P1 + P2

Onde:

TP = Total de pontos
P =  Nota de Preço (obtida pela fórmula do item 8.10 deste Edital)
T = Nota Técnica (obtida pela pontuação do item 6 deste Edital)
P1 =  Peso do Preço = 30
P2 =  Peso da capacitação técnica = 70

10.2 Ocorrendo empate na Nota Final de duas ou mais licitantes, a classificação 
destas será efetuada mediante sorteio em sessão pública em local, data e hora a ser 
comunicado  pela  COMISSÃO  às  licitantes,  com  48  (quarenta  e  oito)  horas  de 
antecedência. 

10.3 Será dado tratamento diferenciado às micros e pequenas empresas, observando o 
disposto na Lei Complementar Federal nº 123/2006

10.4 Quando todas  as  licitantes  forem inabilitadas  ou  todas  as  propostas  forem 
desclassificadas, a SEDUMA poderá fixar às licitantes o prazo de 08 ( oito ) dias úteis 
para a apresentação de outras, escoimadas das causas que as desclassificaram.

10.5 A COMISSÃO poderá admitir propostas que apresentarem vícios de forma ou 
erros evidentes, sempre que estes vícios não abranjam questões substantivas ou que 
sua correção não viole o princípio de igualdade das proponentes.
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10.6 O  resultado  da  presente  licitação  será  divulgado  no  site  da  Secretaria: 
www.seduma.df.gov.br e afixado no Quadro de Avisos da SEDUMA.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAÇÕES

Dos atos da Administração relacionados com esta licitação cabem:

11.1 Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento  do  pedido  de  inscrição  em  registro  cadastral,  sua  alteração  ou 

cancelamento;
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93;
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

11.2Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com 
o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

11.3 Pedido de reconsideração, de decisão da SECRETARIA, na hipótese do § 4o do art. 
87 da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

11.4 A intimação dos atos referidos no item 10.1, alíneas "a", "b", "c" e "e", excluídos os 
relativos a advertência e multa de mora, e no item 10.3, será feita mediante publicação 
na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes 
os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

11.5 O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do item 10.1 terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade  competente,  motivadamente  e  presentes  razões  de  interesse  público, 
atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

11.6 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

11.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá ou não reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade

11.8 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
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11.9 Qualquer  cidadão  é  parte  legítima  para  impugnar  o  Edital  por  irregularidade  na 
aplicação  da  Lei  8666/93,  devendo  protocolizar  o  pedido  junto  à  Comissão 
Permanente de Licitação da SEDUMA até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 103  da referida Lei.

11.10 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar de 
processo licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

11.11 Na fluência dos prazos para impugnação ou interposição de recurso, o processo ficará 
com os membros da Comissão, podendo as licitantes obter vista dos autos.

11.12 Somente  poderá  interpor  recurso  ou  requerer  certidões,  o  representante  legal  da 
empresa ou pessoa com poderes para tanto.

11.13 Decairá  do  direito  de  impugnar  os  termos  do  edital  de  licitação  perante  a 
SECRETARIA o  licitante  que  não  o  fizer  até  o  segundo  dia  útil  que  anteceder  a 
abertura dos envelopes de habilitação.

11.14 Os recursos interpostos desfundamentados, com fins de tumultuar, frustrar ou retardar 
o  procedimento  licitatório,  serão  encaminhados  ao  Ministério  Público  para 
oferecimento de denúncia contra o recorrente, conforme disposto nos artigos 100 e 
101 da Lei 8.666/93, com as alterações propostas pela Lei 9.648/98.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 Feita a classificação das propostas e não havendo a interposição de recurso, a 
COMISSÃO encaminhará o processo ao Secretário de Estado para homologação, com 
a adjudicação do objeto ao primeiro classificado.

12.2 Homologado o procedimento licitatório e decorrido o prazo para interposição de 
recurso, o resultado da Concorrência será publicado.

12.3 Após a homologação, a licitante adjudicatária será notificada e convocada a 
assinar o Termo de Contrato.

13. DO PAGAMENTO

13.1 Para  efeito  de  pagamento  a  licitante  contratada  deverá  apresentar  os  seguintes 
documentos:

a)    Nota Fiscal contendo a descrição dos serviços executados; 

b)   Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade 
Social, devidamente atualizada, nos termos da Lei n.º 8.232/90;

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,  (CRF) 
fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos da 
Lei n.º 8.036/90;
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d) Certidão  Negativa  de  Débitos  (CND) emitida  pela  Secretaria  de  Estado  de 
Fazenda do Distrito Federal, atualizada;

e) Comprovante, mês a mês, do efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes 
sobre a folha de pagamento dos empregados.

13.2 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da 
Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação.

13.3 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento, por culpa da SEDUMA, a parcela 
devida será atualizada monetariamente,  desde o vencimento até a data do efetivo 
pagamento, de acordo com a variação “prorata tempore” do INPC.

13.4 Caso  haja  possibilidade  de  antecipação  do  pagamento,  somente  aplicável  às 
obrigações adimplidas, a SEDUMA fará jus ao desconto na mesma proporção do item 
anterior, desde que não contrarie as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 
Contábil do Distrito Federal.

13.5 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  licitante  vencedora  enquanto  pendente  de 
liquidação  qualquer  obrigação  que  lhe  for  imposta,  em  virtude  de  penalidade  ou 
inadimplência,  sem  que  isso  gere  direito  ao  pleito  de  reajustamento  de  preços 
ou correção monetária.

13.6 Caso haja multa por inadimplemento contratual, esta será descontada da garantia do 
respectivo contratado, consoante o § 2º, do art. 86, da Lei 8.666/93.

13.7 Se  a  multa  for  superior  ao  valor  da  garantia  prestada,  além  da  perda  desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente.

13.8 Se  o  valor  da  multa  não  for  recolhido  pela  contratada,  será  automaticamente 
descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. 

13.9 Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da contratada, o valor devido será 
cobrado  administrativamente  e  ou  inscrito  na  Dívida  Ativa  do  Distrito  Federal  e 
cobrado judicialmente.

13.10 A  contratada  com  sede  ou  domicilio  no  Distrito  Federal,  que  possua  créditos 
igual  ou  maior  que  R$  1.000,00  (  um  mil  reais  ),  receberá  seu  pagamento 
exclusivamente via depósito em conta junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para 
tanto, informará o número da agência e da conta corrente onde deseja receber seus 
créditos, conforme dispõe o Decreto nº 17.733, de 2 de outubro de 1996.

13.11 A contratada com sede noutros Estados, que não tenham filial ou representação no 
Distrito  Federal,  poderão indicar uma conta corrente em outra  instituição bancária, 
conforme o Decreto nº 18.126, de 27 de março de 1997.

14. DO REAJUSTE
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14.1 Os preços contratuais serão reajustados anualmente, a partir da data de apresentação 
da proposta, nos termos da Lei Federal no 10.192 de 14.02.01, publicada no DOU de 
16.02.01, ou legislação superveniente que venha regular a matéria, adotando-se como 
índice  de  reajuste  a  Coluna  39,  da  Revista  Conjuntura  Econômica,  Editada  pela 
Fundação Getúlio Vargas.

15. DO CONTRATO

15.1 As  obrigações  recíprocas  entre  a  SECRETARIA  e  a  licitante  vencedora  serão 
definidas em instrumento contratual que deverá conter as cláusulas exigidas pela Lei 
Federal nº 8.666/93, conforme Minuta do Contrato constante do Anexo VI do presente 
Edital.

15.2 A licitante vencedora, depois da aprovação e homologação pela SECRETARIA, será 
convocada para assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do recebimento da convocação.

15.3 Na hipótese do não comparecimento da licitante no prazo estipulado, ou em caso de 
recusa por parte desta, a SECRETARIA convocará as que se seguirem por ordem de 
classificação, adotando-se o procedimento descrito no subitem 9.2 e obedecendo ao 
Art. 64 da Lei Federal 8.666/93.

15.4 No  ato  da  assinatura  do  termo  a  contratada  informará  o  número  da  agência 
e da conta bancária para receber o pagamento, conforme item 13.10 deste Edital.

15.5 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições pactuadas, acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessárias até 25%  ( vinte e cinco por cento ) do valor 
inicial.

15.6 A  SEDUMA  designará  um  executor  para  o  contrato,  o  qual  incumbir-se-á  das 
atribuições dispostas nas Normas de Execução Orçamentária e Financeira vigentes.

15.7 A SEDUMA providenciará a publicação resumida do contrato e eventuais aditivos no 
Diário Oficial do Distrito Federal.

15.8 A SEDUMA poderá rescindir  unilateralmente o contrato,  nas hipóteses autorizadas 
pelo art. 78, inciso I, da Lei 8.666/93, justificando o motivo e assegurando à contratada 
o direito ao contraditório e à ampla defesa.

16. DA GARANTIA

16.1 Por ocasião da celebração do contrato será exigida da licitante vencedora a prestação 
de uma das seguintes garantias:
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a) Caução  em dinheiro  ou  em títulos  da  dívida  pública  (  devendo  estes  ter  sido 
emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em sistema  centralizado  de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda );

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária;

c.1)   A fiança bancária formalizar-se-á através de carta fiança fornecida por uma 
instituição financeira, que por si, ou pelos acionistas detentores de seu controle, 
não  participem  do  capital  ou  da  direção  da  licitante  vencedora,  sendo 
indispensável  a  expressa  renúncia  do  fiador  aos  benefícios  do  art.  1.491  do 
Código Civil Brasileiro e deverá ser apresentada em original, com cobertura até o 
término do contrato.

16.2 A garantia será de 2% ( dois por cento ) do valor global do contrato, consoante o art. 
56, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

16.3 A garantia será liberada ou restituída após a execução do contrato. Se prestada em 
dinheiro, a garantia será restituída com correção monetária.

16.4 A não prestação da garantia  exigida será considerado recusa injusta ao aceite  do 
contrato, implicando na imediata anulação do termo.

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1 O contrato terá vigência de 240 ( duzentos e quarenta ) dias, contados da data da sua 
assinatura.

17.2 O contrato poderá ser prorrogado na ocorrência das condições previstas no § 1º do 
Artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

17.3 A prorrogação do contrato será precedida da justificativa do Executor e de pesquisa 
para  verificar  se  as  condições oferecidas  pela  licitante  contratada continuam mais 
vantajosas para a SEDUMA,  tudo de acordo com os termos do § 2º do Artigo 57 da 
Lei nº 8.666/93.

18. DAS PENALIDADES

18.1 A  aplicação  das  sanções  de  natureza  pecuniária  e  restritiva  de  direitos,  pelo 
descumprimento das normas previstas neste Edital e nos contratos dele decorrentes, 
em  face  do  disposto  nos  arts.  81,  86,  87  e  88  da  Lei  8.666/93,  obedecerá  às 
penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851/2006 e alterações introduzidas pelos 
Decretos 26.993/2006 e 27.069/2006 ( Anexo VII ).

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1 Cumprir o contrato e todas as condições do Edital e seus Anexos.
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19.2 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes, danos pessoais ou materiais, causados à 
contratante  ou  a  terceiros,  por  seus  empregados  ou  agentes,  na  execução  dos 
serviços contratados, decorrentes de seu dolo ou culpa.

19.3 A responsabilidade da contratada não se exclui ou diminui em razão da fiscalização ou 
acompanhamento do contratante.

19.4 Responsabilizar-se  pelo  pagamento  de  salários,  encargos  sociais,  trabalhistas  e 
demais despesas eventuais, qualquer que seja o valor, decorrentes da prestação dos 
serviços contratados.

20. OBRIGAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL

20.1 Indicar o executor interno do contrato, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93 e o art. 
13, Inciso II e § 3º, do Decreto nº 16.098/94.

20.2 Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a contratada.

20.3 Fornecer todas as informações e colocar à disposição da contratada todos os 
elementos necessários à execução dos serviços.

20.4 Notificar a contratada, por escrito e tempestivamente, sobre as irregularidades 
observadas na execução dos serviços.

20.5 Notificar a contratada, por escrito e tempestivamente, sobre multas, penalidades e 
quaisquer outros débitos de sua responsabilidade.

20.6 Fiscalizar a execução do objeto contratado.

21. DA FISCALIZAÇÃO

21.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo executor designado, 
que  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências,  determinando  o  que  for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

21.2 As atribuições do executor  do contrato  estão dispostas  nas  Normas de Execução 
Orçamentária e Financeira do Distrito Federal,  em conformidade com o Decreto nº 
16.098 de 29 de novembro de 1994.

21.3 Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do 
contrato, a contratante reserva o direito de exercer a mais ampla fiscalização sobre os 
serviços  prestados,  sem  que  isso  restrinja  a  plenitude  dessa  responsabilidade, 
podendo:

a) Sustar a execução de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com 
o especificado, sempre que essa medida se torne necessária;

b) Exigir a substituição de qualquer empregado ou preposto da contratada, que, a seu 
critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;
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c) Determinar a re-execução dos serviços realizados com falha, erro ou negligência, 
lavrando termo de ocorrência do evento.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 Havendo divergência entre os termos do Edital e os modelos Anexos, prevalecerá os 
termos do Edital.

22.2 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser entregues, por escrito, a um dos membros 
da Comissão, mediante recibo, dirigidos à Presidente da Comissão de Licitações, até 
10 ( dez ) dias corridos antes da abertura dos envelopes.

22.3Qualquer comunicação com a Comissão Especial de Licitação deverá ser efetuada por 
escrito para o seguinte endereço:

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA Nº 001/2008
Endereço: SCS Quadra 06 Lotes 13/14 
CEP 70.306-918
Brasília - DF

22.4 As  informações  prestadas  pela  Comissão  serão  numeradas  seqüencialmente  e 
juntadas ao processo licitatório, sendo consideradas aditamento ao Edital.

22.5 A SEDUMA reserva o direito de revogar ou anular a presente licitação, alterar seus 
quantitativos, adjudicar a contratação do objeto desta Concorrência, no todo ou em 
parte, sem que caiba às licitantes o direito de reclamação ou indenização de qualquer 
espécie, na forma dos arts. 49 e 65 da Lei 8.666/93.

22.6 As  licitantes  serão  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e 
documentos apresentados, em qualquer época.

22.7 Não sendo feito pedido de esclarecimentos, fica estabelecido que a licitante estará de 
pleno  acordo  com  o  Edital  e  seus  anexos  e  que  os  elementos  fornecidos  são 
suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação da sua proposta, não 
cabendo qualquer reclamação posterior.

22.8 Conforme o § 3º, do art. 43, da Lei 8.666/993, “é facultada à comissão ou autoridade 
superior,  em  qualquer  fase  da  licitação,  a  promoção  de  diligência  destinada  a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveriam constar originariamente da proposta”.
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22.9 A  autoridade  competente  poderá,  em  qualquer  fase  do  processo  licitatório, 
desclassificar  a  proposta  da  licitante  que  for  declarada  inidônea  na  esfera  da 
Administração Pública, assegurando a ampla defesa .

22.10 Para  as  certidões  e  documentos  que  não  determinarem  data  de  validade,  será 
adotado  o  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  com exceção  da  Certidão  de  Falência  e 
Concordata, que terá validade de 30 (trinta) dias, quando solicitado no Edital.

Brasília, 5 de novembro de 2008.

Margareth Coutinho Ruas
Comissão Permanente de Licitação                                                        

Presidente
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ANEXOS

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica

ANEXO III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

ANEXO IV – Modelo de Declaração para Fins de Cumprimento do Disposto 
                  na Lei nº 9.854/99

ANEXO V – Modelo de Proposta

ANEXO VI – Modelo de Contrato

ANEXO VII – Penalidades – Decreto nº 26.851 de 30.05.06
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO

PLANO DE PRESERVAÇÃO DO
CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA

Objeto: Contratação  de  empresa  de  prestação  de  serviços 
técnicos  especializados  para  elaborar  o  Plano  de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília

Unidade Administrativa: Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN
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Finalmente, o importante de se pensar na complementação,  na 
preservação,  no  adensamento  ou  expansão  de  Brasília  é  não 
perder  de  vista  a  postura original,  é  estar-se  imbuído  de 
lucidez  e  sensibilidade  no  trato  dos  problemas  urbanos;  é 
perceber que coisas maiores e coisas menores têm importância 
análoga, consideradas cada uma em sua escala; é enfrentar os 
inúmeros  problemas  do  dia  a  dia  com  disposição,  firmeza  e 

flexibilidade: é tanto saber dizer não como dizer sim na busca 
contínua pela resposta adequada, - tarefa tantas vezes ingrata 
e inglória para os técnicos que participam dedicadamente de 
sucessivas administrações; é fazer prevalecer o senso comum, 
fugindo  das  teorizações  acadêmicas  e  protelatórias,  e  da 
improvisação  irresponsável;  é  lembrar-se  que  a  cidade  foi 
pensada para  o  trabalho  ordenado  e  eficiente,  mas  ao  mesmo 
tempo  cidade  viva  e  aprazível,  própria  ao  devaneio  e  à 
especulação intelectual, capaz de tornar-se, com o tempo, além 
de centro de governo e administração, num foco de cultura dos 
mais lúcidos e sensíveis do país.

Lucio Costa
Brasília Revisitada, 1987

Termo de Referência
Plano de Preservação de Brasília
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAR O PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA

1. CONTEXTO

Em face do estabelecido no art. 32, § 1º e art. 182 da Constituição Federal, ao Distrito Federal 

cabe executar a política urbana em seu território e ao governador conduzir o correspondente 

processo de reforma urbana. Entre outras disposições, a Carta Maior estabelece o plano diretor 

como o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, que tem 

como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes.

Nesse contexto, cumprindo o estabelecido na Constituição, na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 

2001  Estatuto da Cidade, na Lei Orgânica e no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 

Distrito  Federal  -  PDOT,  o  Poder  Executivo  local  determinou  à  Secretaria  de  Estado  de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, promover as ações necessárias para 

elaboração  do  Plano  de  Preservação  do  Conjunto  Urbanístico  de  Brasília1,  abrangendo  a 

totalidade  das  Regiões  Administrativas  do  Plano  Piloto  -  RA  I,  do  Cruzeiro  -  RA  XI,  da 

Candangolândia - RA XIX e do Sudoeste/Octogonal - RA XXII.

Por um lado, essa iniciativa se deve à necessidade do Poder Público de atender ao inscrito nas 

normas e diretrizes gerais da política urbana no que respeita ao ordenamento desses núcleos. 

Por outro, vem ao encontro do poder/dever do Estado de garantir a preservação do Conjunto 

Urbanístico de Brasília, protegido no campo local nos termos do Decreto nº 10.829, de 14 de 

outubro de 1987, e na esfera federal pelo instituto do tombamento, conforme inscrição nº 532, 

no Livro do Tombo Histórico – Segundo Volume, da extinta Secretaria do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – SPHAN, sucedido pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, 

hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, cujas definições e critérios 

para efeito dessa proteção são os dispostos na Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992-IBPC.

A esse propósito, a Lei Orgânica, nos termos do seu artigo 3º, inciso XI, impõe ao Distrito 

Federal  o dever de zelar  pelo conjunto urbanístico de Brasília,  respeitadas as definições e 

1 Daqui por diante, tanto no texto como nos anexos, a expressão “Plano de Preservação” ou a palavra “Plano” (com P maiúsculo) será sempre  
adotada como equivalente a “Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília”.
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critérios constantes dos mencionados Decreto 10.829/87 e Portaria 314/92, que, desse modo, 

adquiriram status constitucional.

Assim, o  bem cultural  tombado   Conjunto  Urbanístico de Brasília   refere-se,  pois,  “ao 

conjunto  urbano  construído  em decorrência  do  Plano Piloto  vencedor  do  concurso  para  a 

construção  da  nova  capital  do  Brasil,  de  autoria  do  arquiteto  Lucio  Costa” 2  cuja 

originalidade,  atipicidade  e  ineditismo  motivaram  o  Comitê  do  Patrimônio  Mundial  da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, a inscrever 

Brasília na lista de patrimônio mundial, confirmando o valor excepcional e universal desse sítio 

cultural que deve ser protegido para o benefício da Humanidade.

É de ser  lembrado que a inscrição de Brasília  na lista de bens do Patrimônio Cultural  da 

Humanidade foi  condicionada ao compromisso assumido junto à Unesco, pelo Governo do 

Distrito Federal,  de garantir  a criação de instrumentos legais de salvaguarda do patrimônio 

cultural da cidade. Assim, cabe ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, preparar 

a cidade para cumprir o seu desígnio de patrimônio histórico cultural, nacional e Mundial, e de 

responder,  também,  às  necessidades  e  expectativas  da  população  e  aos  rumos  do 

desenvolvimento,  trabalhado  igualmente  em  suas  dimensões  econômica,  cultural,  social  e 

ambiental.

É importante registrar, contudo, que a preocupação do Poder Público com a preservação desse 

patrimônio e com o encaminhamento equilibrado de seu desenvolvimento socioeconômico por 

meio de uma lei própria é antiga.

A primeira iniciativa concreta nessa direção deu-se em março de 1981, com a criação, pela 

Secretaria de Cultura do Ministério da Educação e Cultura - MEC, do Grupo de Trabalho para 

Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Brasília – GT Brasília, também integrado por 

representantes do Governo do Distrito Federal -  GDF e da Universidade de Brasília - UnB, 

buscando estudar, propor e adotar medidas para preservação desse acervo, composto não 

somente  pelo  Plano  Piloto,  mas  pela  arquitetura  vernacular  preexistente,  pelos  conjuntos 

2 Conforme ar. 1º, § 1º da Portaria nº 314/92-IBPC. Nos termos do artigo 1º caput, c/c o § 1º do mesmo artigo do Decreto nº 10.829/87, “entende-se 
por Plano Piloto de Brasília a concepção urbana da cidade, conforme definida na planta em escala 1/20.000 e no Memorial Descritivo e respectivas 
ilustrações que constituem o projeto de Autoria do Arquiteto Lúcio Costa”, da qual a “realidade físico-territorial correspondente deve ser entendida 
como o conjunto urbano construído em decorrência daquele projeto e cujas complementações, preservação e eventual expansão devem obedecer às 
recomendações expressas no texto intitulado Brasília Revisitada e respectiva planta em escala 1/25.000...”.
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representativos da época da construção de Brasília e pela paisagem natural  do DF. O GT 

Brasília apresentou seu relatório final3 em maio de 1985.

Concomitantemente, foi elaborado o estudo intitulado Brasília 57/85 – Do plano-piloto ao Plano 

Piloto,  coordenado por Lucio Costa e executado pelos arquitetos Adeildo Viegas de Lima e 

Maria Elisa Costa, filha do Lucio, cujas intenções eram esclarecer aspectos do plano original 

que não se encontravam normatizados, registrar “aquilo de essencial que deve ser preservado, 

e ao mesmo tempo avaliar o que era intencional mas que, hoje, exige nova postura”4.

Em 1987, como resultado do relatório do GT Brasília,  elaborou-se o anteprojeto da Lei de 

Preservação  do  Patrimônio  Histórico,  Natural  e  Urbano  de  Brasília.  Esse  anteprojeto 

contemplava com medidas de preservação específica a totalidade dos bens representativos do 

patrimônio cultural  do Distrito  Federal,  considerados fundamentais  para  a  compreensão do 

processo de implantação e desenvolvimento da cidade. O anteprojeto divide o conjunto urbano 

de Brasília em áreas a serem preservadas segundo diferentes níveis de proteção. No entanto, 

optou-se por restringir a proteção apenas ao Plano Piloto, regulamentando o artigo 38 da Lei 

Federal nº 3.751, de 13 de abril de 1960 (conhecida como Lei Santiago Dantas5), por meio do 

Decreto nº 10.829, do GDF, redigido pelo arquiteto Ítalo Campofiorito, em outubro de 1987. 

Esse Decreto traz como anexo o documento  Brasília Revisitada - 1985/87, no qual o próprio 

Lucio Costa expôs diretrizes para adensamento e expansão urbana no entorno imediato do 

Plano Piloto.  Aproveitando-se do texto do Decreto nº 10.829/87, a Portaria nº 4, de 13 de 

março de 1990, da SPHAN, regulamentou o tombamento do conjunto urbanístico do Plano 

Piloto de Brasília. Essa Portaria foi substituída pela Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992, 

vigente até hoje.

Em 1988, uma nova iniciativa foi intentada, desta feita pelo Governo do Distrito Federal, que 

instituiu  por  decreto,  Comissão  Técnica  especial  para  elaborar  a  lei  de  preservação  do 

patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico do Distrito Federal. Este trabalho, concluído 

em janeiro de 1990, apresentou sob a forma de projeto de lei a  Política de Preservação do 

Patrimônio Arquitetônico,  Urbanístico e Paisagístico do Distrito Federal.  Esse projeto de lei 

retoma os princípios do GT Brasília, propondo uma política de preservação para o patrimônio 

3 Grupo de Trabalho para Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Brasília: síntese dos trabalhos. Brasília: GDF/UnB/Ministério da Cultura, 
1985. 204 p.
4 Brasília 57-85; do plano-piloto ao Plano Piloto. Brasília: GDF/ SVO/ DAU/ TERRACAP, 1985.
5 “Qualquer alteração no Plano Piloto, a que obedece a urbanização de Brasília, depende de autorização em lei federal” (Lei n 3751, de 13 de  
abril de 1960, art. 38).
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do Distrito Federal, incluindo as diretrizes específicas de preservação para subáreas distintas 

do conjunto urbano e paisagístico do Plano Piloto de Brasília, considerando as características 

peculiares  e  diferenciadas  de  cada  uma.  O  referido  projeto  de  lei  considerava,  ainda,  a 

antecipada criação do Instituto de Patrimônio Cultural e do Conselho de Defesa do Patrimônio 

Cultural, como previa a instituição do Fundo do Patrimônio Cultural do Distrito Federal, que, 

juntos, formavam o instrumental julgado imprescindível para sua aplicação. Todavia, em que 

pese  a  substancial  densidade  técnica  e  a  plena  viabilidade  patrimonial,  socioeconômica, 

ambiental, legal e política da proposta, o instrumento não prosperou.

Por iniciativa do Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – IPDF, em 

1995, técnicos de diversos órgãos da estrutura do Governo local efetuaram um esforço para 

elaborar o Plano Diretor Local da RA-I (Brasília), levantando necessidades de adequação na 

área abrangida pelo Plano Piloto que, porém, não passou da fase de diagnóstico.

Em 1999, reconhecendo a importância da matéria, o Executivo local determinou a retomada do 

assunto e a elaboração do Plano Diretor da Área de Preservação de Brasília.

Em  cumprimento  à  missão,  a  extinta  SEDUH,  ainda  em  1999,  promoveu  as  primeiras 

discussões visando orientar a formulação e base metodológica do plano, que culminaram, em 

2004, com a elaboração de uma série de produtos temáticos e diagnósticos, dentre eles, o 

delineamento  da  proposta  metodológica  baseada  na  teoria  do  planejamento  estratégico 

urbano, e a realização, por técnicos da SEDUH, dos trabalhos intitulados: “Caracterização da 

Orla do Lago Paranoá e seu Modelo de Desenvolvimento”; “Superquadra: Tempo e Espaço 

(Coberturas  e  Pilotis)”;  “Entrequadras:  situação  dos  lotes  institucionais  das  Unidades  de 

Vizinhança”; e “Avaliação do Desempenho das Escalas do Plano Urbanístico”.

As discussões e encaminhamentos relacionados a essa metodologia preliminar contaram com 

a participação de diversos segmentos da sociedade, cujo resultado, assim como os estudos 

produzidos nesse esforço, constam nos documentos técnicos aqui referenciados.

No momento,  em razão das disposições da Lei  Orgânica,  das diretrizes  gerais  da política 

urbana estabelecidas pelo Estatuto da Cidade e das peculiaridades relacionadas à gestão do 

conjunto tombado, o desafio que se impõe ao Poder Executivo local é realizar o Plano de 

Preservação  do  Conjunto  Urbanístico  de  Brasília,  correspondente  ao  Plano  de 
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Desenvolvimento Local da Unidade de Planejamento Territorial da Área Central, de acordo com 

a revisão em curso do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT.

Nessa conjuntura, o Plano de Preservação emerge como o instrumento básico da política de 

desenvolvimento urbano em sua área de abrangência e instrumento urbanístico e jurídico de 

proteção do bem cultural tombado, devendo traduzir, com igual dimensão, o reconhecimento 

do valor de uma leitura urbanística de patrimônio e de uma visão patrimonial de urbanismo.

À vista desses atributos, gerenciar conflitos e buscar a conciliação dos interesses públicos de 

proteção do patrimônio cultural e de planejamento urbano a fim de fazer cumprir as funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana constitui, por ora, a missão mais instigante e rica no 

processo de formulação coletiva do Plano, a ser conduzido pelo Poder Público em consonância 

com a sociedade, real promotora das transformações desejadas.

Obter êxito na realização dessa missão implica diligenciar, também, para que no procedimento 

de elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília se leve em conta 

elementos essenciais constitutivos do Plano de Preservação de Sítio Histórico Urbano - PPSH, 

instrumento de gestão de sítios históricos urbanos tombados em nível federal e tutelados pelo 

IPHAN, cujos critérios para sua adoção foram dados pela Portaria nº  299, de 6 de julho de 

2004, daquele Instituto de Patrimônio.

Essa abordagem merece consideração na medida em que,  como instituído e  regulado na 

Portaria nº 299/2004, o PPSH é um instrumento de caráter normativo, estratégico e operacional 

resultante de acordo entre os principais atores públicos e privados, na busca de um equilíbrio, 

favorável à sociedade, entre o valor econômico e o valor cultural dos sítios tombados. Entre 

outras finalidades, esse instrumento federal de tutela visa a tornar compreensíveis e explícitos 

os  princípios,  critérios  e  normas  de  preservação  que  devem  balizar  as  ações  públicas  e 

privadas nos sítios tombados em nível federal, assim como melhorar e intensificar a articulação 

entre as diversas esferas político-administrativas com competência sobre essas áreas.

Por conseguinte, é importante que o Plano de Preservação de Brasília mantenha consonância 

com os princípios,  objetivos e aspectos metodológicos do PPSH, de modo a possibilitar  o 

atendimento conjunto das obrigações impostas ao Poder Público quanto às formas legais de 

proteção do bem cultural (de competência concorrente) e quanto à execução da política de 
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desenvolvimento urbano,  com o objetivo de ordenar  o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, cujo agente responsável é o Distrito Federal.

Nessas circunstâncias, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília consiste, 

portanto, no instrumento básico de consolidação do regulamento de ordenação urbanística e 

de preservação do conjunto urbano tombado, das diretrizes de planejamento e controle de sua 

evolução físico-espacial e de promoção do seu desenvolvimento econômico e social. Para o 

alcance de sua finalidade deve ser elaborado em conformidade com a Lei Orgânica e com os 

princípios, objetivos e diretrizes do PDOT e da legislação específica relacionada à proteção de 

bens do patrimônio cultural, histórico e paisagístico, tratando seu conteúdo: a) do regulamento 

de  ordenação  urbanística  e  de  preservação  do  sítio  histórico  urbano,  observando  a 

singularidade de sua concepção urbanística e arquitetônica; b) dos instrumentos urbanísticos, 

edilícios e de gestão,  inclusive  programa de atuação;  e,  c)  do  sistema de gerenciamento, 

controle, acompanhamento e avaliação do plano.

Esse conteúdo será materializado na forma de  projeto de lei complementar  a ser submetido 

pelo Poder Executivo à Câmara Legislativa, uma vez que ao primeiro cabe a atribuição de 

conduzir  as bases de discussão,  elaboração e  implantação de planos de ordenamento  da 

ocupação  e  uso  do  solo  no  âmbito  do  processo  de  planejamento  do  Distrito  Federal, 

submetendo-os à análise e aprovação do Poder Legislativo.

Para tanto, à vista da complexidade das ações empreendidas para instituição do Plano, por 

força do conteúdo técnico de suas regras e em razão dos múltiplos aspectos que enfoca, se faz 

necessária  a  contratação  de  uma  consultoria  especializada,  objetivando  não  apenas  dar 

suporte técnico e tratamento ordenado ao seu processo de formulação, mas, também, trazer 

contribuições de experiências exitosas em outros sítios e conjuntos tombados.

No processo de formulação do Plano há de se considerar, ainda, que, embora predominem os 

elementos de natureza técnica, a abordagem de aspectos jurídicos mostra-se absolutamente 

necessária,  dadas as exigências  normativas que impõem a ele  a  observância  de diversos 

fundamentos constitucionais e ordinários.

Dessa forma, dar tratamento técnico correto e densidade jurídica ao Plano de Preservação e 

aos  institutos  jurídicos  e  urbanísticos  nele  obrigatórios  ou  dele  decorrentes,  por  gerarem 

conseqüências legais diversas, exige conhecimento e aplicabilidade de normas e instrumentos 

Termo de Referência
Plano de Preservação de Brasília

10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Diretoria de Desenvolvimento Urbano  Local

específicos de política urbana revestidos de plena eficácia para atingirem seus próprios efeitos, 

bem como a abordagem de ângulos singulares de natureza administrativa-institucional.

Em face disso, o correto formato do quadro de regulamentação das normas urbanísticas e de 

preservação do sítio cultural  tombado que irão configurar a ordenação jurídica deste Plano 

constitui aspecto fundamental na execução do trabalho, o que justifica, da mesma forma, o 

suporte consistente de uma assessoria especializada, de notório conhecimento sobre o tema.

Assim, uma consultoria externa deve contribuir para identificação, interpretação e aplicação de 

todos os instrumentos necessários para dar condições de execução à política urbana indicados 

no Estatuto da Cidade  incluindo-se aí os de natureza tributária, financeira, jurídica e política, 

bem como para revisão, adaptação, formulação e proposição da legislação afim.

Merece  destaque  que  o  apoio  de uma consultoria  especializada nos  permite  vislumbrar  a 

possibilidade  de  acesso,  incorporação  e  difusão  de  conhecimento,  métodos,  tecnologia  e 

práticas novas associadas ao tema do planejamento e da gestão urbana. Sob outro ângulo, 

concorre para a interpretação e aplicação da nova ordem legal urbanística sobrevinda com o 

Estatuto da Cidade, garantindo a adequada utilização de seus instrumentos na esfera distrital, 

principalmente no âmbito do Plano de Preservação, com respeito as especificidades da cidade 

e o tratamento conferido ao Distrito Federal pela Constituição Federal.

Visto de qualquer prisma, a iniciativa de contratar a organização do processo e a formulação do 

Plano de Preservação vem ao encontro  da expectativa  do Poder  Público de proporcionar, 

reforçar e aprimorar a capacitação técnica dos profissionais envolvidos na sua elaboração, 

implementação, execução, continuidade e revisão.

Por fim, merece notar que a consultoria especializada, de acordo com o perfil traçado neste 

Termo Referência, deve fornecer as bases para integrar a população no processo e estimular 

sua participação contínua e  prolongada,  aspecto  de extrema importância  para  alcançar  os 

objetivos do Plano de Preservação e seu adequado gerenciamento.
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2. JUSTIFICATIVA

A  idéia  central  do  Plano  de  Preservação  do  Conjunto  Urbanístico  de  Brasília  é  dar 

materialidade  ao  repensar  do  planejamento  urbano,  considerando  desenvolvimento  e 

patrimônio  cultural  como  temas  indissociáveis  que  devem  ser  incorporados  às  políticas 

públicas  e  práticas  sociais.  Nessa direção,  se  busca conciliar  as  aspirações do direito  ao 

desenvolvimento  e  do  direito  de  se  verem protegidos  bens  que  se  constituem  patrimônio 

cultural, elegendo um caminho que garanta sua convivência partilhada, não excludente dos 

fundamentos  urbanísticos,  ambientais,  políticos  e  sociais  da  Constituição  Federal,  da  Lei 

Orgânica do Distrito Federal e no Estatuto da Cidade.

Para que seja possível a formulação do Plano em padrões adequados dos pontos de vista 

urbanístico e da preservação do patrimônio cultural, é fundamental realizar um amplo trabalho 

de conhecimento, análise e revisão dos procedimentos de gestão do sítio tombado, envolvendo 

a discussão da matéria com gestores públicos, setores produtivos, representação da sociedade 

organizada e com a população em geral.

Observe-se que é de caráter  essencial  no  desenvolvimento do trabalho o intercâmbio dos 

conhecimentos técnico, teórico, metodológico e empírico entre a contratada e os profissionais 

dos órgãos responsáveis pelo planejamento e gestão desse conjunto urbano, razão pela qual 

se  prevê o  seu envolvimento  em tempo integral  com a equipe  que vier  a  desenvolver  os 

serviços para ajustes e orientações que se fizerem necessárias.

Desse modo, para cumprir os objetivos visados pelo Poder Executivo, a realização do Plano de 

Preservação necessita  auxílio  premente,  em face da dimensão e  complexidade de que se 

reveste seu conteúdo, do prazo antevisto para sua elaboração e da insuficiência operacional da 

SEDUMA para dar execução eficaz às atividades com meios próprios. Essas motivações dão 

causa à contratação de serviços técnicos profissionais, de natureza singular, com empresa de 

notória  especialização   tanto  no  campo urbanístico  como da  preservação de  patrimônio 

cultural, densa produção relacionada à elaboração de planos diretores sob bases participativas 

e à preparação de textos legais, bem como destreza operacional compatível com a execução 

das atividades a serem prestadas à Administração para atendimento de suas necessidades.
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3 – OBJETO

Contratação de serviços técnicos de natureza singular com empresa de notória especialização 

para realizar atividades e trabalhos relativos ao planejamento e à organização do processo, à 

produção de estudos técnicos e à elaboração do Plano de Preservação de Brasília, bem como 

fornecer  subsídios  para  formulação  do  Plano  de  Preservação  do  Sítio  Histórico  Urbano  – 

PPSH,  visando a  ordenação sustentável  do  território  para  o  melhor  exercício  das  funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana e o resguardo do sítio urbano tombado, observadas 

as competências e atividades próprias às esferas federal e local de atuação nessa temática.

Integram  este  objeto  a  identificação,  análise,  revisão,  definição  e  sistematização  dos 

componentes  da  legislação  urbanística  que  irão  fazer  parte  do  Plano,  especialmente  dos 

institutos normativos relacionados ao tombamento do Conjunto Urbanístico de Brasília, assim 

como a organização, o desenvolvimento, o gerenciamento e a execução e sistematização dos 

resultados do processo público e participativo, visando sua construção coletiva.
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4 - FINALIDADE

Atribuir  à  empresa especializada a formulação e  execução do processo de elaboração do 

Plano  de  Preservação,  bem  como  as  atividades  referentes  a  levantamento,  investigação, 

produção, sistematização, avaliação, diagnóstico e prognóstico de dados, informações e do 

quadro  normativo  necessários  para  subsidiar  a  composição  de  sua  base  legal,  com  a 

montagem  da  proposta  do  respectivo  projeto  de  lei  complementar  que  deverá  conter  os 

fundamentos, diretrizes, objetivos, princípios reguladores e demais elementos indispensáveis a 

sua plena eficácia, como também, a especificação dos instrumentos decorrentes.

O  trabalho  deve  ser  desenvolvido  com  o  acompanhamento  e  orientação  das  equipes  da 

SEDUMA,  da  Coordenadoria  das  Cidades,  das  Administrações  Regionais  envolvidas,  da 

Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico – DePHA, da Secretaria de Estado de Cultura, e 

com o apoio do IPHAN, obedecendo aos melhores padrões e técnicas, com detalhamento, 

clareza e objetividade buscando atender aos seguintes fundamentos:

 na ação governamental, internalizar nas práticas de planejamento, ordenamento e gestão 
dos  núcleos  urbanos,  a  visão  integrada  entre  urbanismo  e  preservação  do  patrimônio 
cultural;

 buscar  a  melhor  forma de  harmonizar  as  demandas  do  desenvolvimento  econômico  e 
valores,  necessidades  e  expectativas  da  população,  com a  premissa  de  resguardo  da 
concepção urbanística de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, considerando 
as experiências de outros sítios históricos urbanos protegidos, mediante uma reflexão que 
tome como referência as características específicas de Brasília;

 rever  as  disciplinas  urbanísticas  e  edilícias  vigentes,  buscando  dirimir  conflitos,  suprir 
omissões, propor instrumentos de ordenamento e gestão e, a partir daí, estabelecer uma 
estrutura conceitual e normativa clara, simples e sólida para a área tombada de Brasília;

 legitimar  a  participação  da  população  no  processo  de  planejamento,  desenvolvimento, 
implantação, acompanhamento, avaliação e revisão dos planos.

Em relação a detalhamento, clareza e objetividade, entende-se que devam ser investigadas, 

produzidas e analisadas apenas as informações necessárias ao atendimento dos objetivos do 

trabalho, elaborando-se um texto lógico, consistente e coerente.

Ao final  do  trabalho,  espera-se  ter  a  minuta  do projeto  de lei  complementar  do Plano  de 

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília acompanhado do respectivo Relatório Final, 

bem como discriminados os subsídios técnicos essenciais para referenciar a elaboração do 
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PPSH  e  seu  vínculo  com  os  demais  instrumentos  urbanísticos  distritais  relacionados  ao 

ordenamento e à gestão da área.
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5 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Constitui área de abrangência do Plano a totalidade do território das Regiões Administrativas 

Plano Piloto - RA I, do Cruzeiro - RA XI, da Candangolândia - RA XIX e do Sudoeste/Octogonal 

-  RA  XXII,  somando 487,73  km²,  representada  no  Mapa  1.  Integra  esse  território  a  área 

tombada do Conjunto Urbanístico de Brasília, com superfície de 112,25 Km².

Insere-se na abrangência do Plano a área de tutela do bem tombado que vier a ser definida, 

entendida,  em princípio,  como Área de Interesse Patrimonial  -  AIP,  cujos limites procuram 

referenciar o estabelecimento das suas relações de vizinhança, de modo a salvaguardá-lo de 

ações tendentes a descaracterizar sua concepção, visibilidade, ambiência e manutenção física.

Para as finalidades deste trabalho admite-se como ponto de partida a conformação da Área de 

Interesse Patrimonial delineada no  Mapa 2, cujos contornos da área protegida, de entorno e 

influência deverão ser confirmados, alterados ou aperfeiçoados para que produzam os efeitos 

desejáveis na proteção do bem tombado.

Assim, no curso da elaboração do Plano, deve ser considerado que a definição dos limites 

internos e externos da Área de Interesse Patrimonial:

a) deve  referenciar  no  território  os  espaços,  lugares,  pontos,  cones  visuais,  linhas  e 
panoramas  (amplitude  e  linhas  do  horizonte)  que  podem  influenciar  na  visibilidade, 
harmonia e integração à paisagem do Conjunto Urbanístico protegido, bem como as áreas 
que comportam funções urbanas que impliquem na “perturbação” do seu equilíbrio físico, 
econômico ou social;

b) deve ser pensada e proposta com base:

i) nas  análises,  inventários  e  outras  investigações  técnicas  produzidas  pela  contratada,  que 
demonstrem e explicitem, com clareza, os parâmetros e critérios que avalizam sua demarcação 
e relações com a vizinhança;

ii) nas características do tombamento, na possibilidade de revisão da poligonal de proteção e no 
estabelecimento  de  graus  diferenciados  de  valor  patrimonial,  que  implicam  em  restrições 
também  diferenciadas  quanto  aos  aspectos  morfológicos,  tipológicos,  paisagísticos  e  de 
ambiência para cada grau de proteção;

iii) na consideração das necessidades do desenvolvimento econômico, da dinâmica urbana e dos 
interesses da população quando do estabelecimento de princípios de preservação do patrimônio 
cultural na área vizinhança do bem tombado;

iv) na manutenção das principais visadas e perspectivas dos monumentos e do conjunto urbano, 
bem como dos  parques,  mirantes  e  eixos visuais,  inclusive como critério  para a  análise  de 
projetos e definição de diretrizes de intervenção.
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6 – PRINCÍPIOS E DIRETRIZES6

O processo de elaboração do Plano, além de atender aos requisitos da legislação, em especial, 

os princípios, objetivos e diretrizes expressos na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, 

na Lei Orgânica e no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, 

respeitadas as definições e critérios da Portaria nº 314/92-IBPC e do Decreto nº 10.829/87, 

deve ser orientado pelos seguintes princípios e respectivas diretrizes:

Princípio 1  Afirmação e reconhecimento da especificidade do sítio urbano de Brasília 
pela  singularidade  da  sua  concepção  urbanística  e  da  sua  expressão 
arquitetônica e paisagística, da qual decorre sua condição de bem cultural 
tombado

Diretrizes:

 assegurar  a  manutenção  do  Conjunto  Urbanístico  de  Brasília  pela  preservação  das 
características essenciais das quatro escalas em que se traduz a concepção urbana da 
cidade  monumental, residencial, gregária e bucólica;

 realizar a leitura da questão da preservação do patrimônio cultural de forma sistêmica e 
integrada com os demais valores e interesses coletivos;

 considerar que preservar inclui complementar no mesmo espírito da proposição original;

 promover a integração, qualificação e valorização dos setores da área central do Plano 
Piloto de Brasília;

 formular e traduzir  as diretrizes do Plano em normas e planos destinados a orientar as 
ações do Governo do Distrito Federal e da União no que se relaciona à preservação do sítio 
urbano tombado;

 levar em conta, na proposição dos instrumentos e normas fundamentais que tenham por 
objetivo disciplinar a gestão da área tombada, os princípios, critérios e recomendações de 
Lucio Costa constantes em documentos por ele produzidos ou avalizados.

Princípio  2   Controle  da  evolução  do  Conjunto  Urbanístico  de  Brasília  e  áreas 
próximas na bacia  do Lago Paranoá,  tendo em vista as características 
fundamentais do Plano Piloto

Diretrizes:

 considerar que “a ocupação deve ser conduzida para integrar-se ao que já existe, na forma 
e no espírito,  ratificando a caracterização de  cidade parque – ‘derramada e concisa’  – 

6 Neste documento princípio significa uma proposição elementar e fundamental que serve de base a uma ordem de conhecimentos de que se parte 
para armar um raciocínio ou sustentar uma diretriz. Por sua vez, diretriz significa o modo, o método, a norma de procedimento ou conduta para dar 
efetividade e/ou assegurar o cumprimento de um princípio.
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sugerida como traço urbano diferenciador da capital”, tal como orientado por Lucio Costa 
em Brasília Revisitada (1987);

 manter a horizontalidade da paisagem e a predominância de espaços livres e arborizados 
sobre os espaços construídos;

 avaliar  as  intervenções  em curso  nas  áreas  urbanas próximas ao  conjunto  urbanístico 
preservado,  no intuito  de sugerir  adequações ou medidas  de controle que possam ser 
incorporadas aos respectivos planos de desenvolvimento local;

 incorporar e aperfeiçoar os instrumentos de gestão existentes e em elaboração, bem como 
propor outros instrumentos necessários para assegurar a transição adequada da situação 
atual para futura;

 utilizar como fontes de conhecimento, informação e balizamento para elaboração do Plano, 
os  documentos  capazes  de  referenciar,  instrumentar,  inscrever,  reputar  e  explicar  os 
princípios que informam a concepção original do Plano Piloto de Brasília.

Princípio  3   Sustentabilidade  ambiental,  social,  política,  econômica  e  cultural  do 
Conjunto Urbanístico de Brasília

Diretrizes:

 “lidar  de  modo  eficaz  com  o  novo  papel  social,  econômico  e  ambiental  atribuído  ao 
patrimônio cultural urbano, a fim de permitir sua apropriação adequada pela sociedade que 
o detém e garantir o cumprimento de sua função social, bem como sua permanência para 
as futuras gerações” (Termo Geral de Referência do PPSH);

• enquadrar os assuntos às normas federais e distritais relacionadas à matéria ou, quando 
isso  não  for  possível,  adequa-los  às  práticas  desenvolvidas  em  outros  sítios  urbanos 
tombados, desde que compatíveis com as especificidades de Brasília;

 estimular  o  aproveitamento  da  capacidade  ainda  ociosa  do  plano  piloto  pela 
complementação ou implementação ordenada de áreas, setores ou núcleos urbanos não-
edificados ou pouco edificados, onde convir à ocupação já prevista, a fim de não desvirtuar 
a função primeira   político-administrativa   que lhe deu origem; uma vez que, como 
afirmado  por  Lucio  Costa  em  Brasília  Revisitada  (1987),  “a  Brasília  não  interessa  ser 
grande metrópole”.

  Princípio 4    Garantia de plena acessibilidade e de mobilidade segura e eficiente da 
população ao Conjunto Urbanístico de Brasília, por meio de intervenções 
urbanas, programas governamentais e alternativas de transporte coletivo 
compatíveis com a especificidade do sítio urbano tombado.

Diretrizes:

 fomentar programas governamentais articulados entre as esferas competentes do Governo, 

com vistas à implementação de tecnologias modernas de transporte coletivo.

Termo de Referência
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 analisar a morfologia e estrutura viária do centro urbano de Brasília  e prever alternativas 

para a integração e desempenho satisfatórios dos diversos setores, tanto no que se refere 

à mobilidade dos veículos quanto dos pedestres.

 considerar a política de planejamento do transporte pelo órgão competente do Governo e 

avaliar os estudos e propostas de intervenções em andamento nos órgãos afetos, no intuito 

de promover a compatibilização das demandas e prioridades comuns.

Princípio 5   Articulação entre os governos local  e federal  para o planejamento e a 
gestão do conjunto urbano tombado

Diretrizes:

 prover os órgãos de planejamento e gestão de mecanismos e normas de cooperação que 
permitam melhor articulação entre o governo local e federal para o planejamento e a gestão 
do conjunto urbano tombado;

 formular  um  Programa  de  Atuação  para  a  área  tombada  e  de  interesse  patrimonial, 
contendo as propostas de intervenção, os estudos necessários, a definição das atribuições 
e  responsabilidades  dos  gestores  públicos  e  demais  atores/parceiros  envolvidos,  para 
construção  da  viabilidade  socioeconômica,  alocação  de  recursos,  desenvolvimento  e 
execução das ações correspondentes;

 estruturar o sistema de gestão, acompanhamento e avaliação do Plano.

Princípio 6  Garantia da participação da população
Diretrizes:

 desenvolver mecanismos, atividades, e instrumentos para esclarecimento, qualificação e 
inserção da sociedade no processo de formulação do Plano;

 promover amplas campanhas de conscientização e sensibilização pública sobre os temas e 
objetivos  do  Plano,  com  a  disseminação  de  informações  e  conceitos  relacionados  ao 
planejamento,  gestão e preservação do sítio  tombado e da condição de Brasília  como 
Patrimônio Cultural da Humanidade nos diversos meios de comunicação;

 fomentar a integração e cooperação entre os órgãos institucionais e a sociedade;
 incorporar os atores sociais7, que direta ou indiretamente atuam na dinâmica urbana, ao 

processo de formulação dos princípios, diretrizes, objetivos do Plano, e, sobretudo, nos 
procedimentos para tomada de decisão dos rumos da cidade;

 propiciar as condições para a participação e o acompanhamento direto das atividades pela 
população e, assim, para o pleno exercício da cidadania, por meio de debates, plenárias, 
consultas,  conferências  e  audiências  públicas  sobre  assuntos  de  interesse  do 
desenvolvimento e da preservação do sítio urbano tombado.

7 Neste trabalho atores socais (ou agentes sociais) são todos os cidadãos que integram a sociedade civil: trabalhadores, membros de comunidades,  
associações, sindicatos, ONGs, líderes comunitários e líderes empresariais,  entre outros. (Definição extraída de  Gestão dos Recursos Naturais:  
subsídio à elaboração da Agenda 21 brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2000.)
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Diretrizes Gerais

Além  de  atender  aos  princípios  e  respectivas  diretrizes  estabelecidos  anteriormente,  o 

processo de elaboração do Plano deve observar as seguintes diretrizes gerais:

1. conhecimento e compreensão dos procedimentos administrativos realizados para exame e 
aprovação  de  projetos  urbanísticos,  edilícios  e  de  intervenção  viária  pelos  órgãos 
competentes, em nível local e federal;

2. as propostas de complementação e adensamento urbano devem ser conduzidas a partir da 
análise  e  compreensão  de  textos,  estudos  e  da  legislação  que  orientam  as  principais 
referências para intervenções na área tombada, observando-se que:

a) para conhecimento dos temas associados ao desenvolvimento do trabalho a contratada 
poderá  dispor  das  referências  discriminadas  no  Anexo  I,  cabendo  notar  que  são 
documentos de base para fundamentação e desenvolvimento do Plano os seguintes:

i) Relatório  do  Plano  Piloto  de  Brasília,  de  autoria  do  arquiteto  Lucio  Costa,  que 
contém as premissas fundamentais da concepção do projeto urbanístico vencedor 
do concurso nacional da Nova Capital do Brasil e fundamenta os termos da Portaria 
nº 314/92  que regulamenta o tombamento federal   e o Decreto nº 10.829/87, 
que dispõe sobre a preservação do conjunto urbanístico de Brasília;

ii) Brasília  Revisitada,  de  autoria  de  Lucio  Costa,  publicado  na  forma de  anexo  à 
Portaria  nº  314/92  e  ao  Decreto  nº  10.829/87,  que  detalha  as  premissas  da 
concepção original de Brasília, esmiuçando as quatro escalas e todos os aspectos 
que  devem  ser  preservados,  expondo,  ainda,  suas  recomendações  para  a 
complementação, adensamento e expansão do “Plano Piloto”;

iii) Brasília 57- 85: do plano piloto ao Plano Piloto, elaborado por Maria Elisa Costa e 
Adeildo Viegas de Lima, sob a coordenação do arquiteto Lucio Costa, que registra a 
visão do autor do projeto da cidade sobre os elementos essenciais que devem ser 
preservados  da  concepção  original  e  avalia  o  que  deve  ser  revisto  e 
complementado;

iv) Anteprojeto  de  Lei  de  Preservação  do  Patrimônio  Arquitetônico,  Urbanístico  e 
Paisagístico do Distrito Federal, que busca assegurar a permanência no tempo das 
características essenciais da cidade em consonância com o planejamento urbano e 
propõe,  também,  o  aperfeiçoamento  dos  organismos  técnicos  governamentais 
responsáveis pela gestão da área;

v) O Estado de Conservação do Sítio do Patrimônio Mundial de Brasília, Brasil,  que 
consiste no Relatório Técnico da Missão da Unesco-Icomos, realizada em 2001, por 
determinação pela Mesa do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, contendo a 
análise da estrutura legal e institucional para a proteção e gerenciamento da cidade, 
assim como seu estado geral de conservação.
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b) a revisão, adequação e consolidação do regulamento de ordenação urbanística e de 
preservação do conjunto tombado no Plano, além das disposições estabelecidas na 
Portaria 314/92-SPHAN e no Decreto n.º 10.829/87, implica contemplar a abordagem 
das formas de controle do uso e  da ocupação do solo  esparsamente contidas  nos 
diversos institutos e instrumentos normativos aplicáveis à área tombada, assim como 
deverá  ser  observado  o  conteúdo  da  sistematização  dos  instrumentos  urbanísticos 
vigentes, objeto do produto relativo ao Anexo III, inclusive, nos seguintes marcos legais:

i) Normas para construções em Brasília, aprovado pelo Decreto n.º 7, de 13 de junho 
de 1960 (alterado pelo Decreto nº 37/1960);

ii) Código de Edificações de Brasília,  aprovado pelo  Decreto  “N”  n.º  596,  de 8  de 
março de 1967;

iii) Código  de  Obras  e  Edificações  do  Distrito  Federal  –  COE/DF,  aprovado  pelo 
Decreto n.º 13.059, de 8 de março de 1991;

iv) Plantas “Projeto” de Urbanismo – PR, anteriores à adoção do sistema SICAD8 nos 
projetos de urbanismo;

v) Notas acrescentadas às plantas de projetos - PR;
vi) Projeto de Urbanismo - Planialtimétrico – PLN;
vii) Projetos de Paisagismo - PSG;
viii)Plantas  de  Gabarito  –  CE,  desenhos  e  cortes  esquemáticos  de  parâmetros 

constantes no Código de Edificações de Brasília de 1967  - Decreto N” n.º 596/67;
ix) Plantas Gabarito de Áreas de Comércio e Habitação – ACH, desenhos e cortes 

esquemáticos de parâmetros constantes no Decreto N” n.º 596/67;
x) Normas de Gabarito – GB;
xi) Memoriais Descritivos – MDE;
xii) Normas de Edificação, Uso e Gabarito – NGB;
xiii)Projetos de Urbanismo-Parcelamento – URB;
xiv)Planta  de  Zoneamento  e  Setorização  de  Brasília  –  URB  89/89,  aprovada  pelo 

Decreto n.º 13.059, de 8 de março de 1991.
xv) Plano  Diretor  Local  -  PDL  da  Candangolândia,  aprovado  por  meio  da  Lei 

Complementar n.º 97,  de 8 de abril de 1998. 

8 O Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD, é a base cartográfica única para os projetos físico-territoriais, constituindo a referência oficial 
obrigatória para os trabalhos de topografia, cartografia, demarcação, estudos, projetos urbanísticos e controle e monitoramento do uso e da ocupação 
do solo do Distrito Federal.. 
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7 – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Para  que  os  objetivos  do  trabalho  sejam  alcançados  os  serviços  técnicos  sob  a 

responsabilidade da contratada refletirão as especificações deste Termo de Referência,  as 

conclusões dos estudos e análises executados, os resultados das reuniões plenárias e das 

audiências públicas, devendo compor-se a partir do desenvolvimento das seguintes atividades:

7.1. SISTEMATIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS VIGENTES

O acervo de projetos e normas urbanísticas do Conjunto Urbanístico de Brasília, além de 

estar  em  sua  grande  maioria  em  formato  analógico,  dificultando  a  sua  consulta  e 

manipulação, apresenta características diferenciadas: os produzidos até meados da década 

de 1980 foram elaborados sem referência cartográfica ou, em um sistema de coordenadas 

locais. Só após esta data passou a ser utilizado o Sistema Cartográfico do Distrito Federal –

SICAD (vide nota 8). 

Desta forma, fica evidenciada a necessidade de sistematização desse acervo para otimizar 

sua utilização e subsidiar as ações de planejamento, controle, fiscalização e monitoramento 

do uso e ocupação do solo. Essa sistematização irá viabilizar uma maior harmonização dos 

instrumentos urbanísticos, constituindo subsídio importante para a elaboração do Plano de 

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e, também possibilitar sua disponibilização 

na Internet, para consulta do público em geral.

7.2. DIAGNÓSTICO

Quadro temático e analítico da condição atual da área objeto do Plano, contendo dados e 

informações  de  caráter  físico-territorial,  infra-estrutural,  social,  urbanístico,  ambiental, 

cultural, patrimonial, político, econômico e institucional, para conhecimento e apropriação 

de sua realidade e dinâmica. Esse quadro, elaborado a partir da identificação, qualificação 

e análise inter-relacionada de temas-chave recorrentes no planejamento territorial da área 

em estudo e entorno, deverá ser expresso em textos, gráficos, tabelas e mapas temáticos 

em escalas adequadas, que permitam ver e compreender  a partir de diferentes leituras 

 suas características, deficiências, problemas, potencialidades e vocações.
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7.2.1 Quadro temático da situação atual

a) Estrutura  institucional  de  planejamento  e  de  gestão  órgãos  e  colegiados  dos 
diferentes níveis de governo que desempenham funções relacionadas ao planejamento 
e à ordenação do território, à preservação do conjunto urbano tombado e à análise, 
aprovação e fiscalização de parcelamentos, projetos e ações vinculadas aos núcleos 
urbanos abrangidos no Plano, bem como aos demais procedimentos administrativos 
para dar cumprimento à legislação;

b) Instrumentos urbanísticos, edilícios e de gestão vigentes   reflexão sobre o conjunto 
de leis, normas e procedimentos referenciados no item b das Diretrizes Gerais, bem 
como dos demais institutos em vigor interferentes sobre a área tombada;

c) Estrutura,  dinâmica  e  densidade  populacional  caracterização  e  distribuição  da 
população e seus movimentos (caracterização dos habitantes por volume, ritmos de 
crescimento,  por  setores  e  densidades   por  área,  imóveis  residenciais,  domicílios 
segundo tamanho médio e número de cômodos   migração e redistribuição interna, 
áreas  de  crescimento  ou  evasão,  de  maior  ou  menor  renda,  escolaridade,  etc.), 
considerando a população atual e futura, tendo como horizonte de projeção 2010 e 
2015;

d) Aspectos dos equipamentos públicos comunitários  relacionados à atenção à saúde, 
educação,  assistência  e  promoção  social,  segurança,  abastecimento,  serviços 
funerários, cultura e outros,

e) Aspectos  físico-ambientais  e  infra-estruturais  relacionados à  qualidade ambiental 
urbana (áreas de preservação e conservação dos recursos naturais, de resguardo da 
saúde  pública,  áreas  de  risco  ou  inadequadas  para  ocupação,  de  ocorrência  de 
incomodidade ao interesse ambiental, etc.) e à infra-estrutura (água, esgoto, drenagem, 
energia, resíduos sólidos e telecomunicações);

f) Aspectos do desenvolvimento econômico  dados relativos a atividades econômicas, 
estrutura ocupacional, emprego, renda, turismo, etc.;

g) Dinâmica urbana  diagnóstico específico para a área objeto do Plano, sobre evolução 
urbana, tendências de desenvolvimento urbano, inserção da área no território do Distrito 
Federal,  aspectos  fundiários,  estrutura  urbana  (morfologia  urbana  e  tipologia  das 
edificações),  uso  e  ocupação  do  solo,  parcelamento,  espaços  vazios;  áreas  de 
urbanização  especial,  transporte,  mobilidade,  circulação  e  acessibilidade,  habitação, 
projetos e planos urbanísticos em implantação ou previstos, etc.;

h) Patrimônio  cultural,  histórico  e  paisagístico  características  do  tombamento, 
características morfológicas e tipológicas do espaço natural e do conjunto urbanístico, 
dos  aspectos  construtivos,  dos  aspectos  visuais  e  perspectivas;  dos  fatores  de 
deterioração do sítio tombado, das relações entre o Conjunto Urbanístico e o restante 
do território do Distrito Federal, com vistas à identificação das influências mútuas e das 
fronteiras de planejamento;

i) Demandas da sociedade   identificação das questões presentes na escala de quem 
vivencia  a  cidade,  objetivando  adquirir  um  conhecimento  prévio  das  demandas, 
aspirações e expectativas da coletividade, no sentido de antever dilemas, perspectivas 
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e potencialidades para balizar as ações de elaboração do Plano e promover,  desde 
logo,  a  abertura  de  canal  onde  possam  falar  cidadãos,  para  que  identifiquem  os 
interesses divergentes,  explicitem-se os conflitos e,  a  partir  deles,  sejam criadas as 
condições  de  participação  qualificada  da  população  no  processo  de  construção  do 
destino  da  cidade;  devem  ser  explorados  temas  recorrentes  de  "desconforto"  da 
população relacionados ao uso e à ocupação do solo urbano, de forma a se obter uma 
avaliação  prévia  da  "consciência  coletiva"  sobre  a  cidade,  inclusive,  sobre  o 
tombamento e a preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.

7.2.2 Quadro analítico da situação atual caracterizada e de suas tendências

a) demandas  análise  das  demandas  institucionais  (de  governo),  dos  diversos 
segmentos da sociedade organizada e das demandas,  necessidades e expectativas 
colocadas pela coletividade no curso do processo de participação popular;

b) tendências de desenvolvimento urbano  análise dos vetores de desenvolvimento e do 
sistema de centralidade e influência de grandes equipamentos e sua relação com o sítio 
tombado, sua área de entorno e influência, com o DF e a dinâmica regional;

c) deficiências/carências  pontos negros, nós críticos ou maiores deficiências em razão 
da inadequação entre oferta e demanda no que respeita à dimensão, localização ou 
falta  de  área  na  origem  da  demanda  e/ou  inadequação  dos  espaços  existentes  e 
projetados para atendimento atual e futuro;

d) conflitos  situações ou fatos que consistem choque de interesses e opiniões entre 
diferentes  atores  ou  agentes  sociais  atuantes  na  cidade,  ou  entre  fundamentos  de 
natureza  técnica,  legal,  institucional,  etc.,  especialmente,  aqueles  referentes  a 
planejamento  territorial,  desenvolvimento  econômico,  preservação  do  Conjunto 
Urbanístico  de  Brasília,  formas  de  parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo  e  ao 
planejamento de áreas para “circular,  habitar,  trabalhar e recrear-se....”,  nos termos 
preconizados pela Carta de Atenas (CIAM, 1930)

e) problemas  potenciais  identificação  dos  problemas  que  poderiam  decorrer  dos 
conflitos constatados no item anterior, casos esses não sejam enfrentados a curto e 
médio prazos, bem como outros que porventura tenham sido apontados no curso do 
processo de participação da população.

7.3. PROGNÓSTICO
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Pré-plano expresso mediante quadro propositivo introdutório do conjunto de orientações 

para dar tratamento aos problemas e às grandes questões a serem enfrentados por meio 

do  Plano,  contendo  a  indicação  dos  objetivos  e  diretrizes  básicas  pertinentes  ao 

planejamento territorial que se pretende alcançar, os instrumentos adequados para realizar 

as  transformações  necessárias  e  garantir  a  sua  implementação  e  continuidade,  e  o 

delineamento preliminar das regras fundamentais do uso e da ocupação do solo.

As propostas devem ser elaboradas a partir das conclusões do diagnóstico, devendo refletir 

as  contribuições  derivadas  da  participação  da  população  no  processo  e,  dispor,  entre 

outros aspectos, sobre:

• principais fundamentos, objetivos e diretrizes para orientar o planejamento da evolução 
físico-espacial e o desenvolvimento econômico e social equilibrado do território9, com 
base no reconhecimento da cidade existente e de suas características e valores;

• principais  fundamentos,  objetivos  e  diretrizes  de  preservação,  para  garantir  a 
permanência no tempo e no espaço das características urbanísticas, arquitetônicas e 
paisagísticas essenciais do sítio histórico tombado, em consonância com as diretrizes 
do planejamento territorial do Distrito Federal;

• caracterização e delimitação do conjunto urbano tombado por setores e áreas cujas 
restrições  ao  parcelamento,  ao  uso  e  à  ocupação  do  solo  sejam diferenciadas em 
função do estabelecimento de critérios/graus distintos de valor urbanístico, arquitetônico 
e  paisagístico  associados  e/ou  decorrentes  dos  seus  aspectos  morfológicos  e 
tipológicos,  das categorias de uso, da função dos espaços não-edificáveis (espaços 
livres, áreas verdes, área de lazer e recreação, etc.),  incluindo o estabelecimento das 
respectivas diretrizes para os setores ou áreas estabelecidas;

• principais normas relacionadas à disciplina urbanística, ambiental e de preservação do 
território;

• planos, programas e projetos especiais de atuação;

• possibilidades de parcerias entre o setor público e a iniciativa privada;

• instrumentos  de  gestão  democrática,  como  parte  permanente  do  processo  de 
planejamento territorial.

• estrutura institucional para planejamento, execução, promoção, gestão e preservação 
do patrimônio cultural, bem como para o exercício dos atos administrativos relacionados 
e do poder de policia (aspectos administrativos da atuação distrital);

7.4. PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA

9 O planejamento da evolução físico-territorial  e do desenvolvimento econômico e social  tem por  finalidade propor a melhor maneira de uso e 
ocupação do solo, priorizando o interesse coletivo sobre o individual e o público sobre o particular.
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Consiste na proposição final do Plano de Preservação de Brasília, como instrumento básico 

de  planejamento  e  controle  da  evolução  físico  -  espacial  do  Conjunto  Urbanístico  de 

Brasília, do seu desenvolvimento econômico e social e da consolidação do regulamento de 

ordenação urbanística e de preservação desse conjunto tombado. Formulado como projeto 

de lei complementar, deve estar acompanhado de mapas, desenhos, quadros e tabelas, 

bem como de Relatório Técnico apresentado como o documento base de registro do seu 

processo de elaboração.
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8 - PRODUTOS

Com a finalidade de tornar operacional o recebimento, a avaliação e a aceitação dos serviços 

executados, o trabalho será entregue por etapas, de acordo com as atividades realizadas em 

cada fase de desenvolvimento, mediante a apresentação dos produtos assim caracterizados:

• Projeto básico de elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 

Brasília, composto por:

PLANO GERAL DE TRABALHO - contendo a definição das atividades a serem cumpridas, produtos 
correspondentes, competências, fluxograma das fases de desenvolvimento, infra-estrutura, materiais 
e serviços necessários e cronograma de execução, entre outras previsões necessárias, observado o 
conteúdo mínimo discriminado no Anexo II deste Termo.

PROGRAMA  DE  PARTICIPAÇÃO  DA  POPULAÇÃO  -  proposta  metodológica  e  dinâmica  de 
participação,  incluindo  a  preparação  e  produção  técnica,  gráfica  e  eletrônica  de  documentos  e 
materiais  gráficos,  de divulgação e  registro das reuniões,  plenárias e audiências públicas,  como 
textos,  mapas,  painéis,  folder,  banner,  cartazes,  apresentações  em  power  point,  entre  outros 
elementos necessários, observado o conteúdo mínimo discriminado no Anexo III deste Termo.

• Documento Técnico da Sistematização,  subsídio indispensável  para a elaboração do 
Plano bem como para o desenvolvimento e implantação de um sistema de informações 
urbanísticas que deverá agilizar a identificação dos projetos e instrumentos urbanísticos 
vigentes  e  promover  a  atualização  da  base  cartográfica,  observado  o  conteúdo 
discriminado no Anexo IV deste Termo.

• Relatório  Técnico  do  Diagnóstico, em  versão  preliminar  e  consolidada,  contendo  o 
quadro  temático  e  analítico  da  situação  atual,  o  material  utilizado  e  os  resultados  das 
plenárias institucionais, setoriais, colegiadas e audiências públicas; entre outros elementos 
necessários, observado o conteúdo mínimo discriminado no Anexo V deste Termo.

• Relatório  Técnico do  Prognóstico,  em versão preliminar  e  consolidada,  contendo  as 
transformações desejadas e a projeção do modelo de estrutura urbana que se quer obter 
com essas transformações, o plano de diretrizes visando a estabelecer as orientações a 
serem seguidas na solução dos problemas identificados, os meios para atingi-las e o plano 
de  atuação,  com  a  programação  das  ações  e  investimentos  prioritários,  entre  outros 
elementos necessários, observando-se o discriminado no item 7.3 deste Termo;

• Projeto de Lei Complementar de instituição do Plano, com redação da propositura em 
formato legislativo, segundo as disposições da Lei Complementar nº 13/9610;

• Memória Técnica para o PPSH, contendo proposta, justificativa sobre a sua relevância, 
oportunidade e viabilidade técnica e legal, requisitos para sua implementação pelo órgão 
federal  competente, cujo conteúdo mínimo, para as finalidades e âmbito deste trabalho, 
deve ser definido em conformidade com a Portaria  nº  299,  de 6  de julho de 2004,  do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.

10 Lei Complementar nº 13, de 3 de setembro de 1996, que regulamenta o art. 69 da Lei Orgânica, dispondo sobre a elaboração, redação, alteração e  
consolidação das leis do Distrito Federal.
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• Relatório Final do Plano de Preservação, contemplando:
PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA,  compreendendo o 
projeto de lei complementar de instituição do Plano. em versão consolidada;

RELATÓRIO TÉCNICO, exposição descritiva, analítica e ilustrada do processo de formulação, do 
conteúdo e conclusões essenciais dos estudos realizados e do que se pretendeu alcançar no Plano, 
abordando, entre outros assuntos, a memória da elaboração do Plano e os aspectos discriminados 
no Anexo VI deste Termo.

A documentação técnica resultante do trabalho deve ser conclusiva e conter todos os subsídios 

necessários para que o Poder Executivo local promova a atualização das normas internas de 

urbanismo e os demais atos legislativos pertinentes. Tratará das disposições gerais da política 

de preservação do sítio  histórico urbano (inclusive do conceito dos termos utilizados),  das 

diretrizes e objetivos a serem expressos na estrutura do Plano de Preservação do Conjunto 

Urbanístico de Brasília e no PPSH, da dimensão normativa correspondente ao regulamento de 

ordenação urbanística e  de preservação do sítio  histórico urbano,  de suas aplicações nas 

diversas partes do território abrangido, bem como dos detalhes que forem requeridos para suas 

aplicações precisas e objetivas.

A estruturação dos respectivos Planos deverá levar em consideração as peculiaridades dos 

procedimentos e os diversos formatos utilizados por gestores de sítios históricos tombados.
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9 – FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os produtos devem ser entregues ao final de cada fase do trabalho para análise dos membros 

da Comissão Especial de acompanhamento e recebimento, sendo cinco cópias impressas em 

papel A4, da ABNT, e uma em meio magnético (Compact Disc Recordable - CD-R)

Depois  da  análise  da  Comissão  Especial,  a  contratada  deverá  efetuar  as  correções  e 

complementações  necessárias  e  entregar  a  versão  definitiva  em  cinco  cópias  na  versão 

impressa e uma cópia em meio magnético.

Na elaboração dos produtos devem ser observadas as seguintes orientações:

a) os arquivos de texto deverão estar na extensão *.doc do padrão “MS –  Word 2000” da 
Microsoft para ambiente “Windows” da Microsoft; em papel formato A4 da ABNT;

b) as figuras e/ou ilustrações deverão estar incorporadas aos arquivos do Word por inserção 
de arquivos em formato *.wmf, do padrão “Windows Metafile” e apresentadas, também, em 
formato *.dxf ou *.dwg do padrão “AutoCAD” versão para R-14 e/ou R-2004;

c) as planilhas deverão estar  na extensão *.xls do padrão “Excel  for Windows”,  em papel 
formato A4 da ABNT;

d) as fotografias e imagens que acompanharem os textos deverão estar em JPG e/ou JPEG, 
digitalizadas em “Adobe PhotoShop” ou outro programa de qualidade similar;

e) os mapas devem ser elaborados de acordo com o Sistema Cartográfico do Distrito Federal 
–  SICAD,  atendendo  a  determinação  de  cada  produto  em escala  adequada  à  perfeita 
compreensão das propostas;

f) os originais dos mapas deverão ser entregues de forma que possam ser reproduzidos em 
cópias sem perder a qualidade e as informações, em papel copiativo;

g) os mapas impressos serão entregues também em meio digital, no formato adequado ao 
“Arcview 3.2” (.shp, .dbf, .shx) e na forma de projeto do referido programa, extensão .apr;

h) as legendas em cores deverão permitir reprodução monocromática;

i) os desenhos deverão estar no formato *.dwg do padrão “AutoCAD” versão R-14 e R-2004;

As  apresentações  das  etapas  do  trabalho  à  Comissão  Especial,  autoridades,  colegiados, 

órgãos, entidades e à comunidade devem ser efetuadas mediante o uso de mapas, quadros, 

croquis, desenhos, maquetes e quaisquer outros recursos audiovisuais adequados aos temas 

expostos e ao público-alvo, necessariamente apoiadas na utilização do MS Power Point.

Cada CD ROM deverá ser etiquetado com a indicação do seu conteúdo, observando que os 

arquivos não poderão ser entregues de forma compactada.
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10 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O trabalho será executado e entregue no prazo de 240 dias corridos, contados a partir  da 

assinatura do contrato, conforme Cronograma de Execução que se segue, observando-se que:

a) o desenvolvimento do trabalho pressupõe a sobreposição de serviços, de modo que, em 
geral, o prazo de entrega de cada produto supera o número de dias corridos estabelecido 
no Cronograma;

b) o Cronograma poderá ser alterado de comum acordo entre as partes, exceto quanto ao 
prazo total estabelecido, observando o disposto no item 13.1 – Da Comissão Especial;

c) o Produto 1 deverá estar concluído no prazo máximo de 30 dias úteis.

PRODUTOS DESCRIÇÃO PRAZO

Produto 1

PROJETO BÁSICO DE ELABORAÇÃO DO PLANO 30 dias corridos
Subproduto A – Plano Geral de Trabalho 25 dias corridos
Análise da Comissão 5 dias úteis
Subproduto B – Plano de Participação da População 30 dias corridos
Análise da Comissão 5 dias úteis

Produto 2

SISTEMATIZAÇÃO DOS INSTRUM. URBANÍSTICOS 180 dias corridos
Subproduto A – RA XI, RA XIX e RA XXII 60 dias corridos
Análise da Comissão  10 dias úteis
Subproduto B – RA I 120 dias corridos
Análise da Comissão 20 dias úteis

Produto 3

RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO 90 dias corridos
Subproduto A – Relatório Preliminar do Diagnóstico 60 dias corridos
Análise da Comissão 10 dias úteis
Subproduto B – Relatório Consolidado do Diagnóstico       30 dias corridos
Análise da Comissão 10 dias úteis

Produto 4

RELATÓRIO DO PROGNÓSTICO 60 dias corridos
Subproduto A – Relatório Preliminar do Prognóstico 45 dias corridos
Análise da Comissão 10 dias úteis
Subproduto B – Relatório Consolidado do Prognóstico 15 dias corridos
Análise da Comissão 10 dias úteis

Produto 5 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR – versão preliminar 60 dias corridos
Análise da Comissão 10 dias úteis

Produto 6 MEMÓRIA TÉCNICA PARA O PPSH 30 dias corridos
Análise da Comissão 10 dias úteis

Produto 7

RELATÓRIO FINAL DO PLANO 30 dias corridos
Subproduto A – Projeto de lei complementar do PPCUB 25 dias corridos
Análise da Comissão 10 dias úteis
Subproduto B – Relatório Final e Memória Técnica do PPCUB 30 dias corridos
Análise da Comissão 10 dias úteis
PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO 480 dias corridos

11 - FORMA DE DESEMBOLSO
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Os pagamentos serão efetuados a partir da entrega dos produtos contratados, de acordo com 

o Cronograma de Execução, na seguinte proporção:

PRODUTOS DESCRIÇÃO FRAÇÃO

1 PROJETO BÁSICO DA ELABORAÇÃO DO PLANO Subproduto A 5%
Subproduto B 5%

2 SISTEMATIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS URBAN.  Subproduto A 10%
Subproduto B 20%

3 RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO 10%
4 RELATÓRIO DO PROGNÓSTICO 10%
5 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DO PLANO – versão preliminar 15%
6 MEMÓRIA TÉCNICA PARA O PPSH 5%

7 RELATÓRIO FINAL DO PLANO Subproduto A 15%
Subproduto B 5%

TOTAL 100%

12 – ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

Considerando a singularidade do objeto deste Plano, que deverá reunir em seu universo de 

análise, ao mesmo tempo, todas as variáveis necessárias à definição objetiva do instrumento 

básico  da  política  de  desenvolvimento  urbano  para  a  área  de  abrangência  do  conjunto 

urbanístico  tombado e sua área de interesse patrimonial,  como também deverá avaliar  os 

institutos normativos relacionados ao tombamento desse sítio urbano, com vistas à elaborar, 

em conjunto com o órgão federal competente, propostas e mecanismos de aperfeiçoamento do 

instrumento  jurídico  de  proteção  do  bem  cultural  tombado,  faz-se  necessária  uma  equipe 

técnica  multidisciplinar  especializada,  bem como a  realização  de  estudos e  inventários  de 

grande complexidade. 

Em vista disso, é apresentada a planilha a seguir, que discrimina os custos de referência para 

a contratação de empresa especializada para elaboração do Plano. Essa planilha foi elaborada 

com  base  na  tabela  de  tarifas  médias  de  serviços  de  elaboração  de  estudos  e  projetos 

urbanísticos e ambientais, utilizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP.

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

A - EQUIPE TÉCNICA
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CATEGORIA 
PROFISSIONAL QUANTIDADE UNIDADE

(Hora)
SALÁRIOS E 
ENCARGOS 
SOCIAIS (R$)

VALOR UNITÁRIO 
POR 

PROFISSIONAL
VALOR TOTAL 

(R$)

Coordenador Geral (1) 1.300 H 96,80 125.840,00 125.840,00
Arquiteto/Urbanista 

Sênior (3) 2.200 H 78,81 173.382,00 520.146,00

Arquiteto/Urbanista 
Júnior (3) 1.100 H 52,42 57.662,00 172.986,00

Engenheiro Civil Espec. 
sistema viário Sênior (1) 1.100 H 78,81 86.691,00 86.692,00

Engenheiro Civil Espec. 
Infra-estrutura e Meio 
Ambiente Sênior (1)

1.100 H 78,81 86.691,00 86.692,00

Engenheiro Civil 
Júnior(1) 1.100 H 52,42 57.662,00 57.662,00

Historiador Pleno (1) 1.100 H 78,81 86.691,00 86.692,00
Sociólogo Pleno (1) 1.100 H 78,81 86.691,00 86.692,00

Advogado Pleno Espec. 
Direito Urbanístico (1) 550 H 78,81 43.345,50 43.345,50

Advogado Pleno Espec. 
Legislação (1) 550 H 78,81 43.345,50 43.345,50

Projetista Pleno (1) 1.660 H 36,86 61.187,60 61.187,60
Tecnólogo Espec. 
Redator Sênior (1) 1.500 H 52,42 78.630,00 78.630,00

Tecnólogo Espec. em 
Mobilização Social 

Júnior (1)
450 H 36,86 16.587,00 16.587,00

SUB-TOTAL A 1.446.493,60
B - DESPESAS DIRETAS

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL 
(R$)

Material Técnico Vb Vb - 60.000,00
Divulgação e 

Audiências Públicas - 20 10.000,00 200.000,00

Edição Documentos Vb Vb - 240.000,00
SUB-TOTAL B 500.000,00
TOTAL A + B 1.946.493,60

C - DESPESAS INDIRETAS

Contingências, administração, remuneração e impostos (BDI 30%) 583.948,00

TOTAL A+B+C 2.530.441,68
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13 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

A contratante participará do trabalho com o número de servidores que julgar necessário sendo, 

no mínimo, três deles em tempo integral, podendo incluir ou substituir membros na sua equipe 

sempre que circunstâncias particulares assim exigirem.

13.1 – DA COMISSÃO ESPECIAL

A supervisão dos serviços da contratada, o acompanhamento das atividades, assim como a 

avaliação  e  o  recebimento  dos  produtos  serão  efetuados  por  uma  Comissão  Especial 

designada pelo  contratante  por  meio  de ato  próprio  publicado no Diário  Oficial  do  Distrito 

Federal. A mencionada Comissão será integrada por representantes da SUPLAN/SEDUMA  

que a presidirá   da Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Cultura – 

DePHA/SC,  das  Administrações Regionais  dos  núcleos  urbanos abrangidos  pelo  Plano de 

Preservação, do IPHAN e outros membros apropriados, se reservando o direito ao contratante 

de substituí-los sempre que motivos relevantes justificarem a medida, bem como de integrar 

convidados à equipe para participar de discussões ou etapas específicas do processo.

São atribuições da Comissão Especial:

a) aprovar o Projeto Básico de elaboração do Plano e os subprodutos correspondentes   
Plano Geral de Trabalho e Programa de Participação da População  propondo os ajustes 
necessários;

b) convocar reuniões com a contratada;

c) viabilizar contatos e consultas com as unidades da SEDUMA e outros órgãos de governo, 
inclusive federais;

d) negociar a redefinição ou substituição de elementos dos conteúdos mínimos estabelecidos 
neste Termo de Referência, exceto dispensas parcial ou total dos produtos contratados;

e) negociar o Cronograma, exceto o prazo total estabelecido para execução do trabalho;

f) acompanhar os trabalhos e avaliar e aprovar os produtos entregues pela contratada;

g) deliberar sobre o “aceite” dos produtos para fins do respectivo pagamento;

h) submeter  ao  contratante  pedido  de  substituição  de  integrantes  da  equipe  da  empresa 
contratada, conforme item 13 - Qualificação e Habilitação, bem como julgar os pedidos de 
mesma natureza de iniciativa da prestadora dos serviços;

i) agendar reuniões com cidadãos, profissionais, órgãos e entidades diversos;

j) dirimir dúvidas e decidir questões relacionadas ao presente Termo de Referência.

Termo de Referência
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A Comissão Especial terá autonomia para, quando julgar necessário, requerer da contratada 

esclarecimentos de dúvidas, produção de informações adicionais sobre aspectos essenciais 

para o adequado desenvolvimento dos trabalhos e eventuais adequações que visem ao seu 

aperfeiçoamento e viabilidade operacional.

13.2 – DAS ATIVIDADES

a) Contato prévio
Em, no mínimo, quinze dias antes da data marcada para o efetivo início do desenvolvimento 

dos  trabalhos,  que poderá  coincidir  ou  não com a  assinatura  do  respectivo  contrato,  será 

promovida  reunião  de  preparação  entre  a  Comissão  Especial  e  a  contratada,  em  local 

previamente determinado pela contratante, com registro em ata, para:

• apresentação à contratada das dependências da SUPLAN/SEDUMA e outras instalações 
onde os trabalhos poderão ser desenvolvidos ou acompanhados;

• quantificação do mobiliário necessário, se for o caso;
• listagem dos equipamentos que serão instalados pelo contratante e pela contratada, com 

vistas às providências de responsabilidade da SEDUMA;
• definição do leiaute dos produtos;
• estabelecimento  da  rotina  de  trabalho  a  ser  implementada,  inclusive  organização  de 

agenda e pauta de reuniões com as unidades da SEDUMA e outros órgãos e entidades;
• esclarecimento de dúvidas a respeito do contido no Termo de Referência;
• encaminhamentos.

b) Desenvolvimento
A contratante colocará à disposição da contratada as informações que dispuser acerca do 

assunto, bem como prestará esclarecimentos gerais sobre a situação atual da área do objeto 

do Plano, antes do primeiro passo do Cronograma de Execução.

De posse dessas informações, a contratada apresentará à Comissão Especial sua proposta 

preliminar  de  trabalho  com o  enquadramento  dos  assuntos  discriminados  neste  Termo de 

Referência.  Esse  passo  tem  como  objetivo  fundamentar  a  base  conceitual  do  trabalho  e 

estabelecer a desejável troca de conhecimentos e experiências entre as equipes da contratante 

e  da  contratada.  Poderão  ser  utilizados  como  recursos,  se  necessário,  estudos  de  caso, 

exemplos, exercícios e simulações, assim como seminários e workshops.
Termo de Referência
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Os trabalhos serão estruturados de modo a prever os seguintes passos, conforme Cronograma 
de Execução - Item 10.

PASSOS DESCRIÇÃO RESPONSABILIDADE
1 Apresentação à contratada da área objeto do trabalho Comissão/Seduma
2 Entrega e apresentação do Produto 1 – P1 Contratada

3 Discussão do conteúdo do P1 Contratada + 
Comissão/Seduma

4 Análise e aceitação do P1 Comissão/Seduma
5 Entrega e apresentação do Produto 2 – P2 Contratada

6 Discussão do conteúdo do P2 Contratada + 
Comissão/Seduma

7 Análise e aceitação do P2 Comissão/Seduma
8 Entrega e apresentação do Produto 3 – P3 Contratada

9 Discussão do conteúdo do P3 Contratada + 
Comissão/Seduma

10 Análise e aceitação do P3 Comissão/Seduma
11 Entrega e apresentação do Produto 4 – P4 Contratada

12 Discussão do conteúdo do P4 Contratada + 
Comissão/Seduma

13 Análise e aceitação do P4 Comissão/Seduma 
14 Entrega e apresentação do Produto 5 – P5 Contratada

15 Discussão do conteúdo do P5 Contratada + 
Comissão/Seduma

16 Análise e aceitação do P5 Comissão/Seduma
17 Entrega e apresentação do Produto 6 – P6 Contratada

18 Discussão do conteúdo do P6 Contratada + 
Comissão/Seduma

19 Análise e aceitação do P6 Comissão/Seduma
20 Entrega e apresentação do Produto 7 – P7 Contratada

21 Discussão do conteúdo do P7 Contratada + 
Comissão/Seduma

22 Análise e aceitação do P7 Comissão/Seduma

As  discussões  têm  por  objetivo  esclarecer  as  bases  de  desenvolvimento  dos  produtos  e 
permitir uma melhor absorção das propostas neles contidas pela Comissão Especial, de forma 
a subsidiar previamente a análise definitiva sobre cada um deles após a respectiva entrega.

Não  obstante  a  previsão  de  discussão  sobre  o  conteúdo  dos  produtos  com  a  Comissão 
Especial, a elaboração dos documentos definitivos é de total responsabilidade da contratada, 
que deve solicitar todos os subsídios indispensáveis à conclusão satisfatória de seus serviços.

Eventuais  alterações  nos  procedimentos  firmadas  neste  item  poderão  ser  efetuadas  em 
comum acordo entre as partes, visando seu aperfeiçoamento no curso do desenvolvimento do 
projeto.
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c) Acompanhamento
Durante um período de seis meses a contar do recebimento do último produto (produto 9), a 
empresa  contratada  deverá  esclarecer  dúvidas,  realizar  correções  referentes  ao  trabalho 
executado e tratar de questões específicas porventura surgidas no decorrer do competente 
processo legislativo voltado para apreciação, discussão e votação do Plano.

Assim, os esclarecimentos de dúvidas, se houver, contemplará consulta por meio de e-mail e 
documento oficial, a ser respondido em até três dias úteis.
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14 - QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

Considerando  a  complexidade  do  projeto  e  que  a  intervenção  envolve  distintas  áreas  de 
conhecimento, exige-se da empresa executora dos serviços notória especialização no campo 
de sua especialidade, bem como:

1. experiência  comprovada de  cinco anos,  no mínimo,  na prestação de serviços  técnicos 
especializados  nas  áreas  de  urbanismo  e  patrimônio  cultural  com  características  e 
complexidade  semelhantes  aos  que  serão  realizados,  preferencialmente,  dedicada  à 
formulação de propostas para gestão de sítios históricos e conjuntos urbanos tombados, 
formulação, disseminação e implementação de políticas urbanas, prestação de serviços de 
assessoria  à  processos  de  formulação  de  planos  diretores  e  revisão  da  legislação 
urbanística local;

2. equipe  técnica  necessariamente  multidisciplinar  com  experiência  compatível  com  a 
natureza dos serviços técnicos contratados, integrada por especialistas com, no mínimo, 
cinco anos de efetivo exercício profissional nas respectivas áreas de atuação;

3. registro  no  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  –  CREA,  da 
unidade da federação onde estiver localizada sua sede.

Para execução dos serviços discriminados a contratada garantirá a disponibilidade pessoal e 
direta de uma equipe técnica mínima de profissionais especializados, composta por:

a) um  coordenador  geral  fixo,  arquiteto  e  urbanista,  com  experiência  comprovada  em 
planejamento  urbano  e  intervenções  em  sítios  e  conjuntos  integrantes  do  patrimônio 
cultural;

b) um consultor sênior fixo, arquiteto e urbanista, com doutorado, mestrado ou especialização 
em planejamento e gestão urbana;

c) especialistas para cada área aplicável ao objeto de estudo, dentre eles, no mínimo:
i) um arquiteto e urbanista, com experiência em avaliação urbana;
ii) um arquiteto e urbanista ou engenheiro, com experiência comprovada em circulação 

viária, engenharia de tráfego e mobilidade urbana;
iii) um  especialista,  com  experiência  comprovada  em  meio  ambiente  e  infra-estrutura 

urbana;
iv) dois  especialistas,  preferencialmente,  dentre  historiador,  sociólogo,  antropólogo, 

arquiteto e urbanista, com experiência comprovada em patrimônio histórico e cultural;
v) um  profissional  com  qualificação  técnica  em  sistema  de  informações  geográficas 

voltados  para  o  planejamento  urbano  com  ênfase  em  sistematização  de  cadastro 
urbano  e  com experiência  nos  programas  de  computador  gráficos  e  de  editoração 
gráfica, tipo AutoCAD 2006, ArcView, Map Info, Corel Draw e Adobe PhotoShop, bem 
como Office e outros afins; 

vi) um advogado, especialista em legislação urbanística e prática na elaboração de textos 
legais;

vii) outros  profissionais  especialistas  julgados  necessários  para  o  desenvolvimento  dos 
trabalhos.
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A  qualificação  e  comprovação  da  experiência  exigida  da  empresa  e  dos  profissionais 
responsáveis devem ser aferidas mediante habilitação profissional ou registro no respectivo 
Conselho  de  classe,  atestados,  declarações  e  diplomas  emitidos  por  entidades  idôneas, 
públicas  ou  privadas,  nacionais  ou  estrangeiras,  entre  outros  documentos  legalmente 
aceitáveis.

A contratante se reserva o direito de solicitar a substituição de qualquer dos integrantes da 
equipe contratada na hipótese de insuficiência de desempenho e comportamento esperados 
para o adequado desenvolvimento do trabalho. A substituição deve ocorrer no menor prazo 
possível, uma vez que não acarretará alterações no Cronograma de Execução firmado.

A  contratada  deverá  estabelecer  a  sua  equipe  de  apoio  logístico,  definindo  aqueles  que 
desempenharão suas funções nas instalações físicas disponibilizadas pelo contratante.
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15 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que o trabalho esteja concluído no prazo estipulado no Cronograma de Execução, 

com a qualidade exigida, atendendo às necessidades do contratante.

Somente será permitido à empresa de consultoria contratada fazer propaganda ou publicidade 

dos serviços executados mediante prévia e expressa autorização da Comissão Especial.

Será considerada confidencial toda informação a que os profissionais da empresa contratada 

tiverem acesso, direta ou indiretamente, em decorrência da prestação dos serviços previstos 

neste Termo de Referência, inclusive as informações que venham a se tornar de conhecimento 

público ou ser divulgadas por partes não relacionadas aos produtos contratados.

No preço contratado devem ser consideradas todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços técnicos especializados, tais como recursos materiais, humanos, diárias, passagens, 

impostos,  taxas,  contribuições,  etc.,  não  se  responsabilizando  o  contratante  por  quaisquer 

questões de natureza administrativa, trabalhista e/ou técnico-jurídica para o cumprimento do 

objeto contratado.

Toda documentação gerada pelo trabalho desenvolvido pertencerá ao contratante, que poderá 

dela dispor conforme sua conveniência e necessidade,  não se permitindo qualquer uso ou 

disposição a terceiros sem sua expressa autorização.

Os direitos autorais dos serviços técnicos são de exclusividade do contratante, que poderá 

divulgar seus resultados sempre que considerar pertinente.
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ANEXO I
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

• LEGISLAÇÃO BÁSICA  

Decreto nº 10.829, de 14 de outubro de 1987
Regulamenta o art. 38 da Lei nº 3.751, de 13 de abril  de 1960, no que se refere à preservação da  
concepção urbanística de Brasília

Decreto nº 12.254, de 7 de março de 1990
Altera dispositivos do Decreto nº 10.829, de 14 de outubro de 1987

Portaria nº 314, de 8 de outubro de 1992, do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural – IBPC, 
hoje, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN
Aprova definições e critérios para efeito da proteção do Conjunto Urbanística de Brasília

Decreto nº 11.079, de 21 de abril de 1988
Dispõe sobre o tombamento do conjunto da Vila Planalto e dá outras providências

Decreto nº 11.104, de 12 de maio de 1988
Dá nova redação ao inciso VII do artigo 2º do Decreto nº 11.079, de 21 de abril de 1988

Lei Complementar nº 97, de 8 de abril de 1998
Aprova o Plano Diretor Local da Candangolândia

Portaria nº 299, de 6 de julho de 2004, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
IPHAN
Cria o Plano de Preservação de Sítio Histórico Urbano - PPSH

Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico e artístico nacional

Lei nº 47, de 2 de outubro de 1989
Dispõe sobre o tombamento, pelo Distrito Federal, de bens de valor cultural

Decreto nº 25.849, de 17 de maio de 2005
Regulamenta a Lei  nº  47,  de 2 de outubro de 1989, que dispõe sobre o tombamento, pelo Distrito  
Federal, de bens de valor cultural

Lei nº 2.105, de 8 de outubro de 1998
Dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal

Decreto nº 19.915, de 17 de dezembro de 1998
Regulamenta a Lei nº 2.105, de 8 de outubro de 1998, que dispõe sobre o Código de Edificações do  
Distrito Federal

Decreto nº 25.856, de 18 de maio de 2005
Altera o Decreto nº 19.915, de 17 de dezembro de 1998, que regulamentou a Lei nº 2.105, de 8 de  
outubro de 1998 e dá outras providências
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Decreto “N” nº 596, de 8 de março de 1967
Dispõe sobre o Código de Edificações de Brasília (RA I)

Decreto nº 13.059, de 8 de março de 1991
Dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE

Decreto nº 12.055, de 14 de dezembro de 1989
Cria a Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá

Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972
Autoriza  o  desmembramento  da  Companhia  Urbanizadora  da  Nova  Capital  do  Brasil  -  Novacap,  
mediante alteração de seu objeto e constituição da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, e dá 
outras providências

Resolução nº 25, de 18 de março de 2005, do Conselho das Cidades
Emite orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade

• ESTUDOS CONCLUÍDOS  

Anteprojeto de Lei de Preservação do Patrimônio Histórico, Natural e Urbano de Brasília  – GT 
Brasília/Ministério da Cultura/GDF/UnB,1987.

Anteprojeto de Lei de Preservação do Patrimônio Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do 
Distrito Federal. Relatório final da Comissão constituída pelo Decreto nº 11.210, de 18 de agosto de 
1988, entregue em janeiro de 1990, e constante do processo administrativo nº 030.000.056/90.

Brasília:  La  question  environnementale  urbaine  et  la  préservation du  patrimoine  –  Ana Maria 
Nogales  Vasconcelos  e  outros  pesquisadores.  UNESCO/UnB/Institut  de  Recherche  pour  le 
Développement, 2005-2006.

Caracterização  da  orla  do  Lago  Paranoá  e  seu  modelo  de  desenvolvimento – 
DIPRE/SUDUR/SEDUH, 2003.

Centro urbano de Brasília – Maria Elisa Costa, 1993.

Comerciais Locais Norte e Sul do Plano Piloto de Brasília: diretrizes para gerenciamento de sua 
ocupação – IPHAN/ GDF, 1999 (Anexos I e II).

Comércio Local – IPDF, agosto de 1994.

Documento Vila Planalto – Dossiê composto por documentos de diversos órgãos públicos, 1989.

Estudos iniciais para a definição de metodologia para o Plano Diretor Local do Cruzeiro – IPDF, 
1995/1996.

Grupo de trabalho para preservação do patrimônio histórico e cultural de Brasília:  síntese dos 
trabalhos – GDF/UnB/Ministério da Cultura, maio de 1985.

I Pesquisa Distrital por amostra de domicílios – PDAD – GDF/CODEPLAN, 2004.

Notas relativas ao tombamento de Brasília -– Maria Elisa Costa, novembro de 1997.

Plano de Circulação da Área Central Sul de Brasília – GDF/UnB, 1992.

Plano Diretor do Parque da Cidade – SUDUR/ SEDUH.
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Projeto Orla: Relatório de atividades – GDF/Terracap/IPDF, 1998.

Projeto Orla: revitalização do Lago Paranoá – GDF/Embratur/Detur-DF/TCI, 1993.

Revitalização da Avenida W3: relatório dos trabalhos – DIPRE/SUDUR/SEDUH, abril de 2005.

Revitalização  das  Avenidas  W-3  Sul  e  Norte:  Relatório  da  Comissão  Técnica  – 
DIPRE/SUDUR/SEDUH, julho de 2004.

Superquadras:  tempo  e  espaço; Parte  1:  ocupação  das  coberturas  e  dos  pilotis  das  projeções 
residenciais – DIPRE/SUDUR/SEDUH, 2005.

Via W3 – Dossiê do Concurso:  Concurso público nacional de idéias e de estudos preliminares de 
arquitetura e urbanismo para revitalização das Avenidas W-3 Sul e Norte, em Brasília, Distrito Federal – 
SEDUH/GDF/IAB-DF.

Plano de Ocupação e EIA/ RIMA do Parque Capital Digital (Cidade Digital) – TERRACAP/Topocart, 
2005.

Plano de Ocupação e EIA/ RIMA do Setor Noroeste – TERRACAP/Zimbres Arquitetos Associados

• ESTUDOS EM ANDAMENTO  

Entrequadras do Plano Piloto – Levantamento da Situação de Ocupação e Legislação Vigente - 
DIPRE/SUDUR/SEDUH -

Normas para elaboração de projetos de urbanização e paisagismo para as Superquadras e suas 
respectivas  áreas  verdes  de  emolduramento: Instrução  Normativa,  versão  preliminar  – 
SUDUR/SEDUH, 2000 (revisão em curso).

Programa de Transportes Urbanos do Distrito Federal – Carta-Consulta para o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID. Secretaria de Estado de Transportes.

Proposta de transporte na modalidade de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na Via W3 do Plano 
Piloto – Estudo Preliminar – 2008.

Pré - Diagnóstico do PDAP Brasília: Uma Avaliação das Escalas do Plano Urbanístico de Brasília 
– DIPRE/ SUDUR/ SEDUH – Versão preliminar, 2005 (revisão em curso).

• LIVROS E OUTRAS PUBLICAÇÕES  

BARCELLOS, Vicente Quintella. Unidade de vizinhança: notas sobre sua origem, desenvolvimento 
e introdução no Brasil – Paranoá (revista online do Programa de Pós-graduação em Arquitetura da 
UnB).

COSTA, Lucio.  Carta ao senador Cattete Pinheiro reafirmando pontos fundamentais do Plano-
Piloto de Brasília – Anais do 1º Seminário de Estudos de Problemas Urbanos de Brasília, 1974.

COSTA, Lucio. Registro de uma vivência – Brasília: Ed. UnB/ Empresa das Artes, 1995.

FICHER, Sylvia; LEITÃO, Francisco das Chagas; BATISTA, Geraldo Nogueira; FRANÇA, Dionísio Alves 
de. Uma análise dos blocos residenciais das Superquadras do Plano Piloto (mimeo, 2003).

FONSECA, Fernando Oliveira (org.). Olhares sobre o Lago Paranoá – Brasília: SEMARH, 2001.

GOROVITZ, Matheus. Brasília: sobre a unidade de vizinhança – Anais do 4º SEDUR, 1991
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PASTRANA, Raul. Relatório da Missão do Consultor Raul Pastrana. (mimeo, 2002).

Patrimônio Cultural – Boletim informativo editado pela 14ª Superintendência Regional do IPHAN/ MinC, 
edição especial, novembro/ dezembro de 1992.

REIS, Carlos Madson; BARROSO, Dulce Blanco; RIBEIRO, Sandra Bernardes.  Brasília,  patrimônio 
cultural contemporâneo: critérios de preservação para o Conjunto Urbanístico do Plano Piloto de 
Brasília (mimeo, 2001).

SILVA, Ernesto. História de Brasília – Brasília: Coordenada Ed. de Brasília/ Instituto Nacional do Livro, 
1971.

• TESES E DISSERTAÇÕES  

CARPINTERO, Antônio Carlos Cabral. Brasília: prática e teoria urbanística no Brasil; 1956-1998. São 
Paulo, USP, 1998.

FERREIRA, Ronald Belo.  Circulação e revitalização funcional da Avenida W-3 Sul. Brasília, UnB, 
2002.

GALVÃO  JÚNIOR,  José  Leme.  Patrimônio  cultural  urbano:  preservação  e  desenvolvimento. 
Brasília, UnB, 2001.

GONZAGA, Beatrice Arruda Eller. O planejamento urbano e a cidade real: um olhar sobre o Cruzeiro – 
DF. Brasília, UnB, 2005.

JUCÁ, Jane Monte.  Les realités et potentialités des paysages de Brasília:  des mythes fondateurs 
oubliés à l’invention du patrimoine mondial. Paris, École de Géographie/ Panthéon-Sorbonne/ Paris I, 
2005.

LEITÃO, Francisco das Chagas.  Do Risco à Cidade:  as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964. 
Brasília: UnB, 2004.

RAMOS, Karina Felix.  A preservação de Brasília:  reflexos da formação do conceito de patrimônio 
cultural. Brasília, UnB, 2005.

REIS, Carlos Madson. Brasília: espaço, patrimônio e gestão urbana. Brasília, UnB, 2001.

RIBEIRO, Sandra Bernardes.  Brasília:  memória,  cidadania e gestão do patrimônio cultural.  São 
Paulo, Annablume, 2005.

ROCHA,  Marcelo  Montiel  da.  Brasília:  espaço  e  cidadania  na  flor  de  estufa;  o  espaço  como 
qualificador da cidadania no modernismo. Brasília, UnB, 2003.

SINOTI, Marta Litwinczik.  Quem me quer, não me quer: Brasília, metrópole-patrimônio. São Paulo, 
Annablume, 2005.

TELES, Delayse Maria.  Tratamento paisagístico de espaços livres públicos de superquadras do 
Setor Sudoeste: o abandono da concepção modernista. Brasília, UnB, 2005.

ZARUR, Sandra Beatriz Barbosa de C. A sobrevivência da Vila Planalto: de acampamento pioneiro a 
bairro histórico de Brasília. Brasília, UnB, 1991.

VASCONCELLOS, Sonia Mariza Abijaobi de. Uso e ocupação do solo: do Bairro Oeste Sul ao Setor 
Sudoeste. Brasília, UnB, 2007

MACHADO, Marília Pacheco. Superquadra: pensamento e prática urbanística. Brasília, UnB, 2007.

MARQUEZ, Mara Souto. A Escala Monumental do Plano Piloto. Brasília, UnB, 2007.
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• OUTROS  

PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMCÍLIOS 2004 – PDAD 2004. dados agregados para 
o Distrito Federal e Regiões Administrativas. Brasília:  SEPLAN – Subsecretaria de Estatísticas e 
Informações, 2004.
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ANEXO II
CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO GERAL DE TRABALHO - PGT

Este documento sintetiza  os principais  elementos  que devem constituir  a  base do  Plano Geral  de 
Trabalho – PGT, referente à elaboração do Plano de Preservação de Brasília.

A finalidade principal do PGT é dispor sobre o processo, as atividades e os procedimentos de execução  
do  trabalho  contratado,  orientando  a  abordagem dos  pontos  fundamentais  para  garantir  sua  plena  
eficiência, densidade técnica e fluidez operacional.

O  PGT é,  portanto,  o  instrumento indicador  de um conjunto  de ações planejadas   na forma,  no 
conteúdo, nos aspectos operacionais e no tempo  adequadas aos propósitos e diretrizes do Termo de  
Referência,  à  realidade  socioeconômica  e  cultural  da  população  e  às  características  da  área  de  
intervenção, devendo ser estruturado a partir do tratamento, dentre outros, dos tópicos que se seguem:

1. Contexto – descrição do objeto contratado,  fundamentos que justificam a execução do trabalho, 
princípios gerais e enquadramento normativo.

2. Metodologia de formulação do Plano e princípios norteadores;

3. Fases do processo de trabalho  objetivo, atividades previstas, conteúdo das informações a serem 
tratadas (existentes e/ou a serem produzidas), metodologia, responsabilidades do contratante, da 
contratada, da Comissão Especial, dos demais atores sociais e conteúdo dos produtos resultantes 
de cada fase.

4. Fluxograma do desenvolvimento e inter-relação entre as fases  incluindo as formas de discussão, 
de apresentação e validação dos produtos.

5. Interligação entre as fases e o Programa de Participação da População – PPP. (Anexo III)

6. Momento, quantidade, local,  data e forma de convocação de encontros com órgãos de governo, 
entidades  setoriais,  associações  e  movimentos  sociais,  grupo de  consultores,  pessoas  notórias, 
Conselhos, CONPLAN, de reuniões plenárias com a população dos núcleos urbanos abrangidos 
pelo Plano e audiências pública gerais. 

7. Publicidade e formas de acesso às informações e aos documentos produzidos – inclusive mediante 
acesso pela internet.

8. Cronograma geral de execução, incluindo os prazos de execução inicial e final de cada fase.

O leiaute do Plano Geral de Trabalho será proposto pela contratada, desde que harmonize com clareza 
as diversas partes relacionadas ao desenvolvimento do trabalho e observe as normas de apresentação 
dos produtos estabelecidas no Termo de Referência. Deve, contudo, trazer os elementos visuais de 
identificação  institucional  do  contratante  e  do  Plano,  conforme  marca  estabelecida  pela  Comissão 
Especial,  bem  como  guardar  padronização  de  fonte  e  corpo  dos  caracteres  utilizados  nos  textos, 
legendas, fotos, mapas, ilustrações, cores e formato com os demais produtos resultantes de cada fase.
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ANEXO III

CONTEÚDO MÍNIMO DO PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO

Este documento contém orientações básicas para subsidiar a construção do Programa de Participação  
da População no processo de elaboração do Plano de Preservação de Brasília.

O ponto fundamental do Programa é buscar a participação significativa da população no processo de 
elaboração  do  Plano,  de  forma  direta  ou  mediante  representações,  por  meio  de  mecanismos  e  
instrumentos  voltados  para  o  envolvimento,  mobilização,  informação,  consulta,  recebimento  e  
sistematização de contribuições dos diferentes atores sociais atuantes na área para a qual convergem 
as ações, de forma a possibilitar o pleno exercício da cidadania.

Nessa direção o Programa consiste na base planejada de um conjunto de ações destinadas a realizar  
seus  objetivos,  cujas atividades necessárias devem estar  adequadas à  realidade socioeconômica e  
cultural da população, às características da área atingida e às finalidades do Plano de Preservação.

Para tanto, levando em conta o disposto neste Termo de Referência, o Programa deve ter seu conteúdo  
estruturado  pela  contratada  com  propostas  informadoras  dos  temas  que  se  seguem,  entre  outros 
necessários para dar consistência técnica ao produto e tornar operacional sua execução.

1. Metodologia a ser empregada na realização do trabalho, com a abordagem das técnicas utilizadas 
nas respectivas fases/etapas do Programa e a forma de análise e incorporação dos resultados ao 
processo de elaboração do Plano;

2. Formas e momentos de envolvimento e mobilização da população e de associações representativas 
dos vários segmentos da comunidade para participação na elaboração do Plano, que devem ser 
estabelecidas para todas as fases do processo, considerando as especificidades e os objetivos a 
serem alcançados em cada uma delas;

3. Mecanismos e instrumentos para identificação, escolha e incorporação da maior diversidade espacial 
e  setorial  possível  de  lideranças  e  associações  representativas  dos  vários  segmentos  da 
comunidade para garantir um nível adequado de representatividade, legitimidade e participação da 
comunidade foco das ações, conforme a área específica de atuação, incluindo grupos específicos da 
população, movimentos populares, entidades empresariais, de classe, de trabalhadores, sindicatos, 
instituições acadêmicas, de pesquisa, ONG’s, etc.;

4. Momentos, mecanismos e instrumentos de consulta da população, incluindo reuniões plenárias e 
audiências  públicas  entre  outras  formas,  como  seminários  temáticos  e  instalação  de  urnas  em 
setores específicos da cidade para coletar informações e sugestões;

5. Mecanismos e instrumentos para sistematização da coleta e do tratamento das informações sobre 
ações e resultados do componente de cada etapa/fase do Programa;

6. Momentos,  mecanismos e  instrumentos  de  registro  e  sistematização  das  contribuições,  críticas, 
opiniões,  sugestões  e  propostas  lançadas  em  reuniões  plenárias,  audiências  públicas  ou 
encaminhadas por meio impresso e eletrônico, com a especificação dos respectivos instrumentos e 
produtos, visando organizar e inserir o conhecimento acumulado no conjunto do Plano e a devolução 
dos resultados à população;

7. Educação técnica das pessoas afetadas pelo processo  formas de preparação e capacitação da 
população  e  das  representações  dos  segmentos  da  comunidade  que  possibilitem  o  adequado 
exercício  da  sua  participação  no  acompanhamento  e  execução  das  ações  do  Programa, 
principalmente: a) para entendimento dos temas de planejamento, do Plano de Preservação e suas 
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implicações e do seu papel no processo de formulação do instituto; b) para expressar e discutir seus 
interesses e preocupações, bem como para facilitar a compreensão das razões e dos efeitos das 
situações e problemas diagnosticados, das respectivas soluções apontadas; e, c) para compreensão 
das possibilidades e limitações das propostas de intervenção traduzidas na forma da lei do Plano;

8. Métodos, dinâmica, conteúdo e material das reuniões plenárias e audiências públicas;

9. Formas  de  captação  da  “visão  da  cidade”  percebida  pela  população,  incluindo  problemas, 
qualidades, conflitos e soluções propostas para encaminhamento dos problemas apontados, bem 
como para conhecimento dos desejos da comunidade, enfim, dos grandes temas representativos de 
suas necessidades e expectativas;

10. Mecanismos de monitoramento da participação da população, incluindo proposta de montagem de 
banco de dados relativo à um Cadastro de Participação, integrado por cadastro socioeconômico das 
pessoas  participantes,  cadastro  dos  segmentos  organizados  participantes  e  cadastro  de 
contribuições da comunidade atinentes aos problemas, demandas, diretrizes, prioridades, etc.;

11. Canais permanentes e temporários de comunicação com os executores do Programa e do Plano;

12. Formas de preparação e capacitação da equipe local de Governo para a gestão e supervisão das 
ações  de  participação  comunitária  do  Programa  e  demais  agentes  públicos  e  privados  que 
interagirão com a comunidade envolvida;

13. Equipe  de  execução  e  apoio  do  Programa,  incluindo  dimensionamento,  qualificação  técnica, 
competências e atividades relacionadas;

14. Mecanismos de acompanhamento, supervisão, avaliação e orientação das atividades contratadas;

OUTRAS ORIENTAÇÕES

Como complementos para subsidiar o desenvolvimento de alguns dos temas indicados para compor o 
Programa de Participação da População, devem ser consideradas as seguintes orientações:

a) Gerais
 Considerar que o envolvimento do público supõe a informação, a consulta e a participação, e que 

participação envolve interação entre indivíduos e entre indivíduos e grupos com o Governo;
 Considerar  que,  ao  público  em  geral,  deve  ser  assegurado  o  direito  de  ser  informado,  ser 

consultado e ser levado em consideração na tomada de decisão;
 Considerar, na organização do processo participativo, que deve ser garantido:

 ampla comunicação pública, em linguagem acessível;
 ciência do cronograma, dos locais e do conteúdo das reuniões plenárias e audiências públicas para  

apresentação  de  estudos  e  propostas  com  antecedência  mínima  de  sete  dias  da  realização  das  
reuniões plenárias e de quinze das audiências públicas;

 publicação dos resultados dos debates e propostas nas diversas fases do processo;

 Considerar, no desenvolvimento do Programa, como uma das formas de captação da visão da 
cidade pela população e dos desejos representativos de suas necessidades, enfim dos grandes 
temas a serem enfrentados no Plano de Preservação, a possibilidade de realização de pesquisa 
qualitativa, por meio da técnica de grupos focais ou outra considerada adequada pela contratante.
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b) Representatividade
 Cuidar  para  que  na  estratégia  de  escolha  da  representação  e  participação  comunitária  seja 

levado em conta o pluralismo de interesses e, por isso, a necessidade de dar oportunidades para 
que  diferentes  grupos  e  setores  da  cidade  se  façam  representar;  a  escolha  desses 
representantes  deve ser  feita  considerando  os  diferentes  setores,  geográficos  e  de atuação, 
obedecendo critérios e mecanismos previamente definidos no Programa;

 Considerar que, em geral, algumas pessoas são mais engajadas do que outras e que aquelas 
mais engajadas podem não ser representantes legítimos de todas as pessoas envolvidas;

 Cuidar para que interesses econômicos não levem a mobilização de influências que excluam 
considerações gerais da população nem preocupações específicas da comunidade;

 Considerar  a  necessidade  de  estabelecer  mecanismos  de  comunicação  das  lideranças 
comunitárias com os executores do Programa de Participação e do Plano de Preservação;

c) Registro da participação
 Considerar,  quando  da  identificação  e  incorporação  no  Programa  de  pessoas,  lideranças  e 

entidades locais, que suas participações em reuniões plenárias e audiências públicas devem ser 
registrados  em  meios  adequados,  inclusive  por  meio  de  um  cadastro  de  participação, 
sistematizado  em banco de  dados próprio,  contendo  informações específicas  propostas  pela 
contratada, como, entre outras:

Cadastro dos participantes
i) identificação básica do participante (nome, carteira de identidade, CPF, telefone, e-mail);
ii) local de moradia e tempo de residência no Distrito Federal
iii) indicadores socioeconômicos como estado civil, escolaridade, renda, etc.;
iv) contribuições relacionadas à identificação dos seus problemas, demandas, expectativas e propostas, 

considerando os temas incidentes sobre a cidade e aqueles de interesse específico do cidadão.

Cadastro dos segmentos representativos da comunidade
i) identificação e qualificação básica das entidades participantes;
ii) identificação das pessoas responsáveis;
iii) objetivos da entidade;
iv) tempo de atuação;
v) contribuições relacionadas à identificação dos problemas, demandas e propostas,  considerando os 

temas incidentes sobre a cidade e sobre a área de interesse específica da entidade.

d) Acesso à informação
 Cuidar  para que seja  garantido o  amplo acesso de qualquer  interessado aos documentos  e 

informações relativos ao processo de elaboração do Plano, em quantidade e qualidade;
 Considerar  que  deve  ser  evitada  a  assimetria  no  provimento  da  informação  e  que  toda  a 

informação técnica deve ser traduzida em linguagem acessível para que chegue aos destinatários 
de forma útil e confiável e, assim, possam ser utilizados da melhor forma possível;

 Considerar que devem ser estabelecidos mecanismos de troca de informações para facilitar sua 
circulação e apreensão, inclusive por meio impresso e eletrônico;

 Considerar a necessidade de serem definidas as responsabilidades pela preparação das matérias 
que serão disponibilizadas em meio eletrônico, na mídia e nas reuniões plenárias e audiências 
públicas.

e) Reuniões plenárias e audiências públicas
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 Considerar que o objetivo das reuniões plenárias é debater e colher subsídios para e sobre o 
conteúdo do Plano de Preservação com a população residente e segmentos organizados da 
sociedade atuantes em cada Região Administrativa  componente da área,  de acordo com as 
diversas fases/etapas projetadas;

 Considerar que o objetivo das audiências públicas é debater e colher subsídios para e sobre o 
conteúdo do Plano de Preservação com a população do Distrito  Federal,  de acordo com as 
diversas  fases/etapas  projetadas,  com foco  para os  residentes  e  segmentos  organizados  da 
comunidade atuantes na totalidade das Regiões Administrativas abrangidas;

 Considerar a possibilidade da elaboração de vídeo como material preparatório (elaborar, produzir 
e reproduzir para distribuição) dos eventos para facilitar os debates;

 Considerar  a previsão de palestrante(s)  para introduzir  os temas e conteúdos dos eventos e 
provocar e conduzir o debate;

 Considerar a necessidade de disseminar, previamente, informações básicas sobre o conteúdo 
dos eventos (o que inclui sua disponibilidade e divulgação), objetivando preparar a população e 
representações dos segmentos organizados para participação qualificada;

f) Atividades da contratada nos eventos
 Considerar como responsabilidade da contratada a possível realização das seguintes atividades 

relacionadas aos eventos públicos:

i) antes dos eventos:  
− a  instalação,  no  local  de  ocorrência  dos  eventos,  de  escritório  para  recepção  e  apoio  aos 

participantes,  dotado  de  equipe,  recursos  de  informática  e  comunicação  compatíveis  com  as 
necessidades operacionais dos trabalhos;

− o planejamento, dotação e acompanhamento, no local de ocorrência do evento:

 da logística  de  sonorização,  locução,  iluminação,  audiovisual,  informática  (equipamentos  e  
software adequados) e demais equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos;

 dos  equipamentos  e  demais  recursos  dedicados  ao  registro  das  apresentações,  sessões,  
plenárias, etc., como vídeo, fotografia, gravação/degravação, entre outros;

 da ambientação e montagens necessárias;

− a  supervisão  dos  serviços,  do  pessoal  e  equipamentos  necessários  à  realização  do  evento, 
incluindo o provimento da infra-estrutura e o fornecimento e administração de mão-de-obra técnica 
especializada  e  de  profissionais  de  apoio  dos  setores  de  transporte,  alimentação,  iluminação, 
sonorização, informática, equipamentos audiovisuais, administrativo, etc.;

ii) durante os eventos  
− entrega de material aos participantes;
− montagem e operação de todos os equipamentos audiovisuais;
− moderação e condução dos debates;
− assessoria na produção e reprodução de documentos;

iii) depois dos eventos  
− desmontagem de toda a estrutura e equipamentos utilizados;
− consolidação das contribuições;
− divulgação dos resultados em site próprio na internet.

g) Produto final
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 Considerar que o Programa de Participação da População deve ter um produto final apresentado 
na forma de relatório, incluindo, entre os tópicos a serem propostos pela contratada:

i) a síntese do Programa;
ii) o cadastro dos participantes das reuniões plenárias e audiências públicas   cidadãos e segmentos 

representativos da comunidade;
iii) relatórios informativos das reuniões havidas em decorrência das atividades realizadas e pesquisa com a 

comunidade para atendimento das expectativas do item xxx deste Termo de Referência, de acordo com 
o disposto neste Anexo e com o proposto pela contratada;

iv) resultados do Programa de Participação, incluindo a produção do cadastro de contribuições e de “mapa 
de  carências”  incorporando  demandas  resultantes  de  consulta  aos  cidadãos  e  aos  segmentos 
organizados, bem como das prioridades apontadas, inclusive de reivindicações decorrentes do Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT.

h) Equipe técnica da contratada
 Considerar  que  os  serviços  componentes  do  Programa  deverão  ser  realizados  por  equipe 

multidisciplinar  de  profissionais  especializados  nas  áreas  de  trabalho  técnico  sociais  e 
urbanísticos, integrada por coordenador, arquiteto, especialista em urbanismo e preservação do 
patrimônio cultural, sociólogos, assistentes sociais e pesquisadores, entre outros necessários.

 Considerar que caberá à consultora dimensionar a equipe técnica, de apoio e sua mobilização, de 
acordo com as atividades a serem desenvolvidas e  em função do cronograma de execução 
estabelecido, que deverá acompanhar o desenvolvimento de todo o Programa.

 Considerar que a equipe específica para o encaminhamento do processo participativo deve estar 
integrada à equipe do processo de planejamento e elaboração do Plano de Preservação, bem 
como conhecer seu conteúdo e propostas.

i) Cronograma de execução
 Considerar  que  o  prazo  total  e  o  cronograma  de  execução  do  Programa  deve  guardar 

compatibilidade com o Cronograma Geral de elaboração do Plano de Preservação estabelecido 
no respectivo Plano Geral de Trabalho de que trata o Anexo II deste Termo de Referência.

 Considerar  que,  excepcionalmente,  durante  sua  execução,  o  Programa  poderá  sofrer 
modificações com a intenção de adequá-lo às necessidades do contratante e da sociedade, ou 
mesmo para atender mudanças ocorridas na legislação vigente.

ANEXO IV
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CONTEÚDO DA SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
URBANÍSTICOS VIGENTES DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

No  Núcleo de Documentação Urbanística da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
-SEDUMA está armazenado todo o acervo de projetos urbanísticos do Distrito Federal e suas normas. 
Além de estar,  sua grande maioria,  em formato analógico,  dificultando sua consulta e manipulação, 
esses  projetos têm características diferentes:  os  produzidos  até  meados da década de 1980 foram 
elaborados sem referência cartográfica ou em um sistema de coordenadas locais e só após esta data é 
que passou a ser utilizado o Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD. 

Devido  ao  grande  volume  de  informações  produzidas,  porém  dispersas  ou  organizadas  de  forma 
individualizada  nas  diversas  unidades  desta  Secretaria,  evidencia-se  a  necessidade  de  sua 
sistematização e disponibilização na Internet, de forma a otimizar sua utilização para subsidiar as ações 
de planejamento, controle, fiscalização e monitoramento do uso e ocupação do solo do DF.

Esta sistematização visa possibilitar uma maior efetividade à gestão territorial e urbana, bem como maior 
harmonização dos instrumentos urbanísticos, numa visão sistêmica necessária para a elaboração do 
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 

2 – OBJETIVO GERAL 

 levantamento dos instrumentos normativos vigentes;

 digitalização dos projetos urbanísticos vigentes, na base do Sistema Cartográfico do Distrito 
Federal, por Região Administrativa;

 criação de um banco de dados georreferenciado, por lote, contendo informações gráficas e 
alfanuméricas  referentes  aos  projetos  e  instrumentos  urbanísticos  em  vigor  nas  Regiões 
Administrativas que compõem a Área Tombada.

3 – OBJETIVO ESPECÍFICO 

Criar um Sistema de Informações Urbanísticas que deverá agilizar a identificação clara dos projetos e 
instrumentos urbanísticos vigentes, promover a atualização da base cartográfica dos núcleos urbanos 
integrantes da Área Tombada11 e a automatização dos processos de monitoramento, além de fornecer 
instrumentos à tomada de decisão e ao planejamento do Conjunto Urbanístico de Brasília.

Para sistematizar os instrumentos urbanísticos, será criado um Banco de Dados Georreferenciado, que 
atenderá às necessidades internas da SEDUMA, além de constituir-se em fonte de informações para 
outros órgãos do GDF, instituições de caráter público ou privado, bem como do público em geral. A 
dimensão desse  pretendido alcance requer  um meio  de disseminação  capaz  de atingir  a  todos  os 
potenciais usuários, característica na qual a Internet melhor se enquadra.
11 Entende-se como “Área Tombada” a área descrita no § 2º do Art. 1º do Decreto n.º 10.829, de 14/10/1987 e § 2º do Art. 1º  da Portaria n.º 314/92 - 
IBPC (atual IPHAN) – legislação que regulamenta a preservação (tombamento) da concepção urbanística de Brasília. 
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Esse  Banco  de  Dados  contará  com informações  gráficas  e  alfanuméricas,  por  lote,  referentes  aos 
projetos e instrumentos urbanísticos em vigor para a Área Tombada, de forma a subsidiar o governo em 
suas ações de fiscalização, controle, monitoramento e planejamento urbano. 

Para tanto,  deverá ser  feita  a  digitalização dos projetos urbanísticos vigentes,  na base do  Sistema 
Cartográfico do Distrito Federal – SICAD na escala 1: 1.000 e a correspondência dos dados referentes 
aos  instrumentos  normativos  em vigor,  descritos  na  Tabela  1  do  item  4.2  deste  Anexo,  de  forma 
georreferenciada,  tais como:

 Uso dos lotes;

 Taxa máxima de ocupação;

 Coeficiente de aproveitamento ou taxa máxima de construção ou índice de utilização;

 Número de pavimentos;

 Altura máxima da edificação;

 Taxa de permeabilidade ou taxa mínima de área verde;

 Utilização dos subsolos;

 Índice de vagas de estacionamento (internas ao lote);

 Parâmetros urbanísticos definidos nos Planos Diretores Locais já aprovados, dentre outros.

3.1 – PRODUTOS

 

Esta sistematização  terá como produto final um  Banco de Dados Georreferenciado dos instrumentos 
urbanísticos vigentes.

Os produtos a serem entregues são os seguintes:

1. Arquivo digital, no formato shapefile, separado por Região Administrativa, contendo todos os 
projetos de urbanismo em vigor devidamente associados às normas vigentes. As informações 
deverão corresponder a cada lote, conforme especificado  na Tabela 1 do subitem 4.2 deste 
Anexo, e no subitem  Conversão em Shapefile.  

2. Arquivo digital, no formato DWG, separados por Região Administrativa, em conformidade com 
as convenções determinadas na Tabela 2 do subitem 4.3 deste Anexo.

Entende-se  por  projetos  urbanísticos  em  vigor  aqueles  elaborados  e  aprovados  pelas  instâncias 
competentes do Governo,   devidamente registrados em cartório,  assim como aqueles  projetos que, 
apesar de não estarem registrados, já se encontram implantados e consolidados. 

A entrega deste produto será subdividida em duas partes, denominadas  Subprodutos P1 e P2. Cada 
Subproduto tem a seguinte área de abrangência:

 Subproduto P1: RA XI – Cruzeiro, RA XIX – Candangolândia e RA XXII – Sudoeste/Octogonal
Termo de Referência

Plano de Preservação de Brasília

54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Subsecretaria de Planejamento Urbano
Diretoria de Desenvolvimento Urbano  Local

 Subproduto P2: RA I – Plano Piloto

3.2. Forma de Apresentação e Prazos

Os Subprodutos deverão ser apresentados da seguinte forma:

1. 3 cópias plotadas, na escala 1:10.000, formato A0 e 3 cópias dos arquivos digitais, armazenados 
em CD-ROM, no formato DWG, separados por Região Administrativa; 

2. 3 cópias dos arquivos digitais, armazenados em CD-ROM, no formato shapefile, separados por 
Região Administrativa,   contendo  o  especificado  na  Tabela  1  do subitem 4.2  e  no  subitem 
Conversão em Shapefile.  

3. 3  cópias  impressas  e  encadernadas  das  tabelas  contendo  o  especificado  na  Tabela  1  do 
subitem 4.2,  separadas por Região Administrativa; 

A supervisão, a avaliação, a aprovação e o recebimento dos sub-produtos ficarão a cargo  da Comissão 
Especial descrita no subitem 12.1 deste Termo, que contará com a participação de técnicos da Diretoria 
de  Desenvolvimento  Urbano  Local  –  DIDUL/SUPLAN  e  da  Diretoria  de  Informações  Urbanas  – 
DINFU/SUPLAN, no que se refere ao Banco de Dados Georreferenciado, designados especificamente 
para esse fim.

Poderão ser solicitados, a qualquer tempo, à empresa contratada, informações e esclarecimentos acerca 
do trabalho em andamento, bem como as necessárias correções.

Os  prazos  de  análise  de  cada  Subproduto,  pela  Comissão  Especial,  deverão  ser  de  um mês e  a 
empresa executora terá o prazo de  quinze dias corridos, contados do recebimento da notificação da 
SEDUMA, até que a mesma declare inexistência de exigências,  ficando sua aprovação condicionada à 
correção e reapresentação dos mesmos.

4 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

O produto  final  da sistematização dos instrumentos urbanísticos em vigor  resultará   num Banco de 
Dados Georreferenciado para os núcleos urbanos que compõem o Conjunto Urbanístico de Brasília. 
Para  elaboração  desse  Banco  de  Dados,  deverão  ser  realizados  os  levantamentos  dos  projetos 
urbanísticos e normas vigentes,  a informatização dos dados e a conversão dos arquivos vetoriais em 
shapes, para cada área urbana, segundo a seqüência dos grupos de cidades definidos a seguir:

 Grupo 1 – Cruzeiro, Candangolândia e Sudoeste/Octogonal

 Grupo 2 - Plano Piloto

A SEDUMA fornecerá à empresa contratada:

 base cartográfica digital, SICAD 1:2000, vôo  de 1997 em formato DWG, a ser utilizada como base 
para a digitalização dos Projetos Urbanísticos;

 os Projetos Urbanísticos,  já  existentes em formato digital  (DWG),  para que sejam somados ao 
arquivo final de cada cidade.
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4.1 - Levantamento dos projetos de urbanismo e legislação pertinente 

Esta fase corresponde à pesquisa no acervo técnico da TERRACAP, SEDUMA, CODEPLAN, Câmara 
Legislativa  do  DF,  Administrações  Regionais,  dentre  outros,  referente  às  Plantas  de  Projetos  (PR), 
registradas  e  não  registradas,  Plantas  -  Gabarito  (PR),  Projetos  de  Urbanismo  (URB),  Memoriais 
Descritivos (MDE), Normas de Gabarito (GB), Normas de Edificação, Uso e Gabarito (NGB), Códigos de 
Obras  e  Edificações  de  Brasília  (COE/1960/1967),  Leis,  Decretos,  Decisões  do  CAU12 e  CAUMA13, 
Resoluções  dos  Conselhos  de  Administração  da  NOVACAP e  TERRACAP,  Portarias  e  Ordens  de 
Serviços.  Essa  pesquisa  será  realizada  pela  empresa  contratada,  sob  orientação  de  técnicos  da 
SUPLAN/SEDUMA  e  deverá  ser  encontrada,  principalmente,  nos  seguintes  marcos  legais  e 
documentação urbanística: 

 Normas para construções em Brasília, aprovado pelo Decreto n.º 7, de 13 de junho de 1960 
(alterado pelo Decreto n.º 37/1960);

 Código de Edificações de Brasília, aprovado pelo Decreto “N” n.º 596, de 8 de março de 
1967;

 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF, aprovado pelo Decreto n.º 
13.059, de 8 de março de 1991;

 Plantas “Projeto” de Urbanismo – PR, anteriores à adoção do sistema SICAD14 nos projetos 
de urbanismo;

 Notas acrescentadas às plantas de projeto PR;

 Projeto de Urbanismo - Planialtimétrico – PLN;

 Projetos de Paisagismo - PSG;

 Plantas de Gabarito – CE, desenhos e cortes esquemáticos de parâmetros constantes no 
Código de Edificações de Brasília - Decreto N” n.º 596/67;

 Plantas  Gabarito  de  Áreas  de  Comércio  e  Habitação  –  ACH,  desenhos  e  cortes 
esquemáticos de parâmetros constantes no Decreto N” n.º 596/67;

 Normas de Gabarito – GB;

 Memoriais Descritivos – MDE;

 Normas de Edificação, Uso e Gabarito – NGB;

 Projetos de Urbanismo - Parcelamento – URB;

 Planta de Zoneamento e Setorização de Brasília – URB 89/89, aprovada pelo Decreto n.º 
13.059, de 8 de março de 1991.

 Plano Diretor Local - PDL da Candangolândia, aprovado pela Lei Complementar n.º 97,  de 8 
de abril de 1998. 

4.2 – Informatização dos dados alfanuméricos

Os dados alfanuméricos levantados por unidade imobiliária (lote), referentes às Normas de Gabarito-GB, 
Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGB, Memoriais Descritivos – MDE, Planilhas de Parâmetros 

12 Conselho de Arquitetura e Urbanismo existente na década de 70.
13 Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente, existente na década de 80 até início da década de 90.
14 O Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD, é a base cartográfica única para os projetos físico-territoriais, constituindo a referência oficial 
obrigatória para os trabalhos de topografia, cartografia, demarcação, estudos, projetos urbanísticos e controle e monitoramento do uso e da ocupação 
do solo do Distrito Federal.. 
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Urbanísticos – PUR e demais documentos legais listados no item 4.1 deste, referentes aos parâmetros 
urbanísticos, deverão ser preenchidos em formato XLS ou MDB, de acordo com os campos dispostos na 
Tabela 1 a seguir. 

Quando se tratar de cidade que já tem Plano Diretor Local - PDL aprovado, deverão constar também os 
parâmetros normativos anteriores à sua vigência.

Tabela 1 – Atributos de Lote
Item Campo Alias Tipo Tamanho Decimais Descrição

1 RA ( * ) Numérico 2 -
Número da Região Administrativa – Informar o 
número atual da Região Administrativa: I, XI, XIX ou 
XXII.

2 END_CART Caracter 180 -

Endereço cartorial. Informar o endereço conforme foi 
registrado em Cartório.Quando o projeto de urbanismo 
não for registrado, informar o endereço de acordo com 
a planta e/ou o MDE. Este endereço será a chave de 
união ao shapefille, portanto deverá ser registrado com 
o mesmo endereçamento 

3 PROJETO Caracter 20 -
Número do Projeto de Urbanismo – Sigla e número 
do projeto. Ex: SAI/SO PR 207/1, URB147/88, ACH/NO 
PR 15/2. 

4 LEG_PROJ Caracter 50 -

Legislação de Aprovação do Projeto de Urbanismo. 
Deverá ser registrado com  no máximo 5 caracteres 
para o nome do instrumento, seguido pelo respectivo 
ano. Ex: Decreto nº 3212, de 21 de setembro de 1979 
= DEC 3212/79; Decisão do  CAUMA = CAUMA 20/79; 
Lei nº 613, de 9 de dezembro de 1993 = LEI 613/93; 
Lei Complementar nº 17, de 28 de janeiro de 1997 = 
LC 17/97; Resolução - RESOL 05/72, etc. Se não 
houver aprovação, o campo deve ser preenchido com 
um traço.  

5 REG_CART Caracter 10 -

Registro Cartorial do Projeto. Data de registro do 
projeto urbanístico no cartório, Ex: 02/09/1975. Se não 
houver registro cartorial, o campo deve ser preenchido 
com um traço.

6 AREA Numérico 10 4

Área do lote em  m². Deve ser definida com 4 casas 
decimais, separado por ponto. Ex:120416.0000. 
Quando o dado não estiver disponível no MDE (Quadro 
Demonstrativo) ou no projeto, deverá ser informado a 
área que consta no registro cartorial do imóvel. 

7 NORMA Caracter 50 -

Norma – Registrar a Sigla e o Número da referência do 
instrumento que define os parâmetros da unidade 
imobiliária, GB, PR, NGB e Códigos de Obras e 
Edificações. Ex: SAI/S PR 21/1; NGB 18/84. Quando 
houver mais de uma norma vigente, registrar todas.

8 LEG_NOR Caracter 50 -

Legislação que aprova a norma. Deverá ser 
registrado com no máximo 5 caracteres para o nome 
do instrumento, seguido pelo respectivo ano, Ex: 
Decreto nº. 4320, de 29 de setembro de 1979  = DEC 
4320/79. Se não houver aprovação, o campo deve ser 
preenchido com um traço.

9 ALTER_NOR Caracter 50 - Legislação que alterou parâmetros urbanísticos. 
Informar qual a legislação que alterou os parâmetros 
urbanísticos. Deverão ser  utilizados 5 caracteres para 
o nome do instrumento, seguido pelo respectivo ano. 
Ex: Decreto nº 4320, de 29 de setembro de 1979 = 
DEC  4320/79. Havendo alteração, atualizar os campos 

Termo de Referência
Plano de Preservação de Brasília

57



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Subsecretaria de Planejamento Urbano
Diretoria de Desenvolvimento Urbano  Local

correspondentes aos tipos das alterações. Quando não 
houver alteração, o campo deve ser preenchido com 
um traço.

10 USO_NOR Caracter 50 -

Uso do lote - Deverá ser observado o uso definido na 
norma ou na planta. Ex: Residencial, Institucional (ou 
Coletivo), Comercial, Industrial, Rural, Misto 
(Comercial/ Residencial ou Industrial / Residencial ou 
Institucional / Residencial), Múltiplo (Comercial / 
Institucional / Industrial). Quando não houver a 
informação, o campo deve ser preenchido com um 
traço.

11 ATIV_NOR Caracter 50 -

Atividades – Deverão ser transcritas as atividades 
predominantes previstas na norma ou no projeto. Ex: 
Habitação, Educação, Saúde, Social, Cultura, Culto, 
Lazer, Mobiliário Urbano, Instituição Pública, Instituição 
Privada, Comércio de Bens, Prestação de serviços, 
Indústria Secundária ou Manufatureira, Indústria 
Terciária ou de Serviço, Rural, dentre outros. Quando 
não houver a informação, o campo deve ser 
preenchido com um traço. 

12 GRUPO_NOR Caracter 50 -

Grupo – é definido como o tipo da atividade a ser 
desenvolvida na unidade imobiliária. Exemplo: 
Unifamiliar, Serviços Diversos, Serviços Públicos 
Urbanos, Serviços Especializados (Posto de 
Abastecimento), Ensino Fundamental, Centro de 
Saúde, Entidades Sociais, Serviços Culturais, 
Equipamentos e Organizações Religiosas, Abrigo para 
Táxi, Administração Pública em Geral, Gráfica etc. 
Quando não houver a informação, o campo deve ser 
preenchido com um traço.

13 TX_OCU_NOR Caracter 10

Taxa máxima de ocupação (%) – essa taxa é 
definida, na norma, em percentual. Registrar  60% = 
60. Quando esse parâmetro tiver mais de uma taxa, 
registrar nesse campo apenas uma taxa e indicar para 
as demais  “ vide OBS_NOR” 

14 CFA_NOR Caracter 10 2

Coeficiente de Aproveitamento ou Taxa Máxima de 
Construção ou Índice de Utilização  permitida pela 
norma. Quando  definida com percentual, transformar 
em valor fracionário com duas casas decimais após o 
ponto, exemplo 250% = 2.50; 1,8 = 1.80. Não utilizar 
vírgula.

15 N_PAV_NOR Caracter 30 -

Número de pavimentos. Transcrever o número 
definido pela norma e descrever entre parêntese, todo 
tipo de pavimento permitido, representando por siglas, 
os tipos: Pil (Pilotis), Pav(Pavimento), Tr (Terreo), Sl 
(Sobreloja), Cob (cobertura), Ss(Subsolo), Cx D (Caixa 
Dágua), C Mq (Casa de Máquina). Exemplo: 8 = (Pil + 
6 Pav + Cob); 6 = (Pil + 6 Pav + Cob + Ss). Se houver 
alguma inclusão ou exclusão, escrever entre 
parênteses, exemplo: 9(+C Mq), 7 (-Cx D). Quando não 
existir o número de pavimentos na norma, o campo 
deve ser preenchido com um traço

16 ALT_MX_NOR Caracter 10
Altura máxima (em metro) permitida pela norma para 
a edificação na unidade imobiliária. Deve ser registrada 
com 2 casas decimais após o ponto, exemplo:  8.50

17 ESTAC_NOR Caracter 50 -

Estacionamento. Informar se a norma define se é 
obrigatório ou optativo o número de vagas em 
estacionamento internas ao lote. Quando não estiver 
definido, o campo deve ser preenchido com um traço. 
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18 TX_PER_NOR Caracter 20 -
Taxa de Permeabilidade ou Taxa Mínima de Área 
Verde - essa taxa é definida na norma em percentual. 
Registrar  20% = 20. 

19 SUBSOL_NOR Caracter 20 -
Subsolo – Informar se a norma define se é obrigatório 
ou optativo. Quando não estiver definido, o campo 
deve ser preenchido com um traço..

20 OBS_NOR Caracter 50 -

Observações – registrar quando houver mais de uma 
informação ou exceção para o campo de referência. 
Ex: SMDB – existe mais de uma norma em vigor. 
Registrar: Fracionamento NGB 119/97, não 
fracionamento COE

21 PROPRIEDAD Caracter 50 -

Propriedade. Informar se o lote é público, particular ou 
da Terracap. Quando público, informar a qual 
secretaria ou outro órgão público pertence. Ex: Sec. de 
Educação; CAESB; GDF; UNIÃO; BNDE; IBAMA etc. 

22 USO_PDL Caracter 20 - Uso PDL. Registrar o nível de incomodidade definido 
no Plano Diretor Local – PDL Ex: I1

23 ATIV_PDL Caracter 50 - Atividade PDL. Está definida no Plano Diretor Local – 
PDL

24 CFA_B_PDL Caracter 20

Coeficiente de Aproveitamento Básico - Está 
definida no Plano Diretor Local –PDL. Informar com 
duas casas decimais após o ponto, exemplo 1,8 = 1.80. 
Não utilizar vírgula.

25 CFA_M_PDL Caracter 20

Coeficiente de Aproveitamento Máximo - Está 
definida no Plano Diretor Local – PDL. Informar com 
duas casas decimais após o ponto, exemplo 1,8 = 1.80. 
Não utilizar vírgula.

26 TX_PER_PDL Caracter 10 2 Taxa de Permeabilidade - Está definida no Plano 
Diretor Local –PDL

27 N_DOMIC Numérico 2 - Número de domicílios permitido no lote, definido pela 
norma ou pelo PDL 

28 CF_AJU Numérico 5 2

Coeficiente de Ajuste – Valor do índice y, utilizado no 
cálculo da Outorga Onerosa do Direito de Construir – 
ODIR. Registrar com uma casa decimal após o ponto. 
Não utilizar vírgula. Ex: y=0,5 registrar 0.50

29 NORMA_LINK Caracter 150 -
Norma em vigor – caminho e nome do arquivo JPG da 
norma em vigor e legislações que alteraram 
parâmetros urbanísticos. 

                                                                          (*) Preencher o campo Alias com o t exto que encontra-se em negrito na coluna 
descrição

Observação: Todos os campos para os quais não existir a informação, deverão ser preenchidos com um 
traço.

Para o preenchimento do item 29 da Tabela 1, deverão ser reproduzidas por scanner todas as normas 
(em vigor)  utilizadas  para  alimentar  a  tabela,  gerando  assim  figuras  em  formato  JPG  que  serão 
vinculadas ao banco de dados por meio deste campo (links).

São produtos desta etapa os arquivos digitais, no formato XLS, DBF ou MDB, contendo a sistematização 
dos  dados  referentes  aos  Instrumentos  Normativos  em vigor,  separados  por  Região  Administrativa. 
Esses arquivos serão utilizados para alimentar o shapefile, tendo como chave de união o endereçamento 
cartorial (END_CART), portanto, deverá ser registrado idêntico ao campo de endereço alimentado no 
shapefile.
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4.3 – Informatização dos dados vetoriais 

 Esta fase contempla a digitalização das plantas dos Projetos de Urbanismo, em vigor, levantados no 
Item  4.1  -  Levantamento  dos  projetos  de  urbanismo  e  legislação  pertinente,  em  uma  base 
georreferenciada, por Região Administrativa, no formato vetorial DWG, utilizando o sistema viário do 
SICAD escala 1:2.000. Quando se tratar de Projetos Urbanísticos elaborados em data posterior a 1997, 
última  restituição  do  SICAD,  e  de  Projetos  de  Sistema  Viário,  que  alteram o  existente  no  SICAD, 
deverão ser digitalizadas as informações cartográficas dos projetos.

Os arquivos vetoriais deverão obedecer às especificações do padrão SICAD – Elipsóide de Hayford 
(Internacional 1924); Sistema de Projeção UTM; Meridiano Central -45º (tanto para o fuso 23 como para 
o fuso 22); Datum Horizontal: Astro Chuá; Datum Vertical: Marégrafo de Imbituba-SC, utilizando o valor 
do Kr = 1

Os desenhos deverão respeitar  as coordenadas,  as distâncias,  as cotas,  os ângulos e os azimutes 
informados nas plantas. Todos os vetores deverão conter vértices em suas interseções, ou seja, todos 
os pontos deverão ser coincidentes.

As informações gráficas deverão ser apresentadas em níveis distintos (layers) e cada nível deverá conter 
todas as feições necessárias à definição do tema.   Feições de níveis distintos que sejam espacialmente 
coincidentes deverão coincidir  também analiticamente.  Exemplo:  limite de lote e limite de conjuntos, 
quando coincidentes deverão existir nos dois níveis e coincidindo analiticamente.

O  endereçamento  deverá  estar  dentro  do  polígono  correspondente.  Exemplo:  endereçamento_lote 
dentro do polígono parcelamento_lote.

Exclui-se desta atividade a área urbana da Candangolândia, já existente em arquivo DWG.

Os desenhos devem seguir as convenções determinadas na tabela a seguir: 
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Tabela 2

TABELA DE NÍVEIS E CÓDIGOS DE USO

NÍVEL COR FORMA FONTE ESPESSURA DEFINIÇÃO

13_Vias_eixos  ( *) 1 0.1 Linha de eixo de via.

01_Parcelamento_vias  ( *) 2 0.1 Linha que delimita via da calçada.

18_Parcelamento_setores blue 0.4 Linha que delimita os setores

15_Parcelamento_quadras 0.3 Linha que delimita as quadras

16_Parcelamento_conjuntos 3 0.2 Linha que contorna todo o conjunto.

14_Parcelamento_lotes 1 0.1 Linha que contorna cada lote.

31_Parcelamento_poligonal 5 0.5 Linha que delimita a área da poligonal.

14_Endereçamento_lotes 2  red 1.3 0.1 Define o número do lote.

16_Endereçamento_conjuntos 3 CONJUNTO 3 2.5 0.2 Define o nome do conjunto.   

15_Endereçamento_quadras 4 QUADRA 2 3.5 0.3 Define o nome da quadra     

02_Endereçamento_ruas 3 RUA  2 2.5 0.2 Define o nome da rua.        

18_Endereçamento_setores SHCES Define o nome do Setor.    

62_Endereçamento_URB URB 001/05 Nº da URB
( *)estes níveis somente serão digitalizados nos casos em que não constarem na base cartográfica digital, SICAD 1:2.000, 

     fornecida pela SEDUMA.                                 

4.4- Conversão em Shapefiles

Os arquivos vetoriais DWG devem ser convertidos para o formato shapefile, compondo as entidades 
Setor, Quadra, Conjunto, Lote, Via e Eixo de Via, de acordo com a estrutura de dados que se segue:

Entidade SETOR_RA 

Campo Tipo Tamanho Decimais Observação

RA Numérico 2 - Alimentar esse campo com o número atual da RA: I, XI, XIX ou 
XXII

Setor Caracter 50 - Registrar preferencialmente a Sigla do Setor. Ex: SCS

Entidade QUADRA_RA 

Campo Tipo Tamanho Decimais Observação

RA Numérico 2 - Alimentar esse campo com o número atual da RA: I, XI, XIX ou 
XXII

Quadra Caracter 50 -
Preceder a sigla ou o texto que defini a Quadra. Ex: Q 02
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Entidade CONJUNTO_RA 

Campo Tipo Tamanho Decimais Observação

RA Numérico 2 - Alimentar esse campo com o número atual da RA: I, XI, XIX, 
XXII.

Conjunto Caracter 50 - Preceder a sigla que defini o Conjunto ou o Bloco, quando 
tiver lotes internos a ele. Ex: Cj A 

Entidade EIXO da VIA 

Campo Tipo Tamanho Decimais Observação

RA Numérico 2 - Alimentar esse campo com o número atual  da RA: I, XI, XIX, 
ou XXII.

Eixo da Via Caracter 50 - Registrar o nome da Via ou Rua, quando houver indicação na 
planta.

Entidade VIA 

Campo Tipo Tamanho Decimais Observação

RA Numérico 2 - Alimentar esse campo com o número atual  da RA: I, XI, XIX 
ou XXII.

Entidade LOTE_RA

Campo Tipo Tamanho Decimais Observação

RA Numérico 2 - Alimentar esse campo com o número atual da RA: I, XI, XIX 
ou XXII.

Setor Caracter 50 - Registrar preferencialmente a Sigla do Setor. Ex: SCS

Quadra Caracter 50 - Preceder a sigla ou o texto que defini a Quadra. Ex: Q 02

Conjunto Caracter 50 - Preceder a sigla que defini o Conjunto ou o Bloco, quando 
tiver lotes internos a ele. Ex: Cj A

Lote Caracter 30 -
Preceder a sigla ou texto que defini a unidade imobiliária. Ex: 
Lt 1, Proj A, AE, Bl D (quando esse não tiver lotes internos) 
Ex: Lt 10

END_CART Caracter 130 -

Este endereço será a chave de união aos arquivos vetoriais, 
portanto deverá ser registrado idêntico ao campo de endereço 
da tabela XLS ou MDB, alimentado no shapefile. O endereço 
vai ser o somatório dos campos Setor + Quadra + Conjunto + 
Lote.Ex: SRL Q 02 Cj A Lt 10

End-SITURB - Os dados desse campo serão fornecidos pela SEDUMA

Lote_Area Numérico 10 4 Área  do  lote. Deve  ser  definida  com  4  casas  decimais, 
separado por ponto. Ex:120416.0000. 
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4.5 – Formação do Banco de Dados Georreferenciado

Alimentado o shapefile referente à entidade Lote - RA, gerada no item 4.4 - Conversão em Shapefile, 
com os dados sistematizados do subitem 4.2 – Informatização dos dados alfanuméricos, teremos como 
produto  dessa  atividade  um  banco  de  dados  georreferenciado,  em  formato  shapefile da  entidade 
Lote_RA, contendo dados gráficos e alfanuméricos dos Projetos de Urbanismo em vigor, referente a 
endereçamento, legislação, normas e parâmetros urbanísticos para cada unidade imobiliária das áreas 
urbanas integrantes do polígono de tombamento  do Conjunto Urbanístico de Brasília, um dos objetivos 
desta sistematização. 

.
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ANEXO V
CONTEÚDO MÍNIMO DO DIAGNÓSTICO

Este  documento  sintetiza  os  principais  elementos  que  devem constituir  o  diagnóstico  do  Plano  de  
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.

A base territorial dos dados e informações deve considerar, sempre que possível ou cabível:

 o Distrito Federal

 cada Região Administrativa da área de abrangência do Plano

 as quatro RAs da área de abrangência do Plano

 a “Unidade de Planejamento Territorial Central” e a “Zona Urbana do Conjunto Tombado”, 
consoante proposta integrante do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal 
– PDOT, em curso de revisão.

Os  dados  e  informações  disponíveis  devem,  ainda,  ser  demonstrados  ou  trabalhados  segundo  a 
evolução, atualidade e projeção de índices, onde aplicável, levando em conta a necessidade ou não de 
suas incorporações ao conjunto dos diversos elementos estruturadores do diagnóstico.

De uma forma geral,  para todos os aspectos relacionados,  considerar  que os dados e informações 
apresentados devem ser mapeados em escala adequada e demonstrados no sentido de apontar as 
respectivas especificidades temáticas.

Nesse termos o diagnóstico da área de abrangência do Plano deve abordar, entre outros aspectos:

I.ESBOÇO HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO URBANA

II.ESTRUTURA INSTITUCIONAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

III.SÍNTESE DO ARCABOUÇO JURÍDICO

IV.ASPECTOS TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS

V.DADOS E INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS

1. Estrutura  populacional  (população residente,  por  faixa etária,  economicamente  ativa,  por 
faixa de renda, por escolaridade, etc.)

2. Dinâmica populacional (crescimento total,  natural  e migratório,  índice de envelhecimento, 
origem de novos moradores por cidade/estado, segundo idade, sexo e motivo, redistribuição 
interna de moradores) – MOTIVOS:  trabalho (setor público ou privado),  estudo (médio, 3º 
grau, pós-graduação), saúde, segurança/violência, qualidade de vida, etc.

3. Densidade  populacional  (habitantes  por  área,  p/  nº  domicílios,  p/  domicílio,  segundo 
nº/dimensão dos cômodos, p/ tamanho médio dos domicílios, p/ renda, p/ faixa etária, etc.)

VI.ASPECTOS SOCIAIS  EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 15

1. Saúde
2. Educação
3. Assistência e promoção social

15 Há detalhamento na DIPRE/SUDUR para cada tema específico deste item VI e dos itens VII e VII, à disposição da contratada.
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4. Segurança
5. Abastecimento
6. Serviços funerários
7. Cultura
8. Terceiro setor

VII.ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS E INFRA-ESTRUTURAL
1. Qualidade ambiental urbana
2. Infra-estrutura urbana

VIII.ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMCIO
1. Atividades econômicas
2. Estrutura ocupacional
3. Emprego e renda
4. Turismo

IX.ASPECTOS DA DINÂMICA URBANA (USO E OCUPAÇÃO DO SOLO)

1. Aspectos relativos ao Conjunto Urbanístico tombado
a) Características  e  comportamento  das  escalas  (consolidação,  desvirtuamentos, 

assimilação pela população)
b) identificação  dos  atributos  do  conjunto  urbanístico  de  Brasília  e  seus  elementos 

estruturadores → determinantes, incorporados e complementares
c) situação real dos setores → ocupações irregulares, conflitos com zoneamento, etc.)
d) áreas/setores/espaços que faltam ser complementados no Plano Piloto de 1957
e) tendências de transformação do uso do solo na área tombada
f) características  das  áreas  tombadas,  por  graus  de  significação  específica  (valor 

patrimonial)
g) influência de grandes equipamentos na área protegida, no seu entorno imediato ou área 

de influência
h) fatores de deterioração da área tombada
i) tendências de definição de graus/níveis diferenciados de proteção.

2. Aspectos fundiários 

 áreas públicas com processo de ocupação irregular, de acordo com o uso (habitacional, 
comercial, industrial, de serviços, institucional

3. Estrutura urbana (morfologia)
a) base cartográfica dos setores e endereçamento
b) zoneamento
c) morfologia da trama urbana
d) tipologia e destinação dos setores
e) espaços não ocupados (áreas com possibilidade aedificandi e não aedificandi)

1.  áreas  non aedificandi  (ad  hoc  –  como elementos  do  projeto  do  Plano  Piloto, de 
preservação ambiental, áreas verdes tombadas)

2. áreas com possibilidade aedificandi
 áreas projetadas/destinadas e não implantadas (por setor e uso)
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 áreas com indicação original de uso/não criadas (PP 57, PRs, etc.)
 áreas não utilizadas (embora ocupadas ou edificadas precariamente ou não)
 áreas  com  disponibilidade  (ou  disponíveis)  para  criação  de  novas  unidades 

imobiliárias

f) quadro de superfícies (áreas urbanas, urbanizáveis e não urbanizáveis)
g) uso  dos  imóveis  construídos  (habitação,  comércio,  serviços,  industrial,  institucional, 

misto)
h) imóveis do patrimônio do GDF, órgãos da administração direta, indireta, fundacional, 

empresas públicas e sociedades de economia mista
i) estoque de área construída x área urbana total
j) urbanização (% do solo urbano/total de solo)
k) relações  entre  espaços  “disponíveis  para  alguma  ocupação”  e  a  necessidade  de 

otimizar, ampliar, implementar ou remanejar infra-estrutura
l) Paisagem urbana/espaços públicos

 áreas  verdes  → total,  por  habitante,  e  percentual  sobre  a  área 
construída/urbanizada

 áreas de lazer (praças, parques, esportes, recreação)  → total, por habitante, e 
percentual sobre a área construída/urbanizada

 paisagismo
 aspectos visuais e perspectivas de valor para a preservação
 mobiliário urbano

- anúncios/painéis/cartazes
- elementos  de  sinalização  urbana  (trânsito,  logradouros,  numeração  de 

edifícios, informações cartográficas da cidade)
- elementos  aparentes  da  infra-estrutura  urbana  (postes,  hidrantes  e 

extintores)
- serviços de comodidade pública (cabinas telefônicas, cestos de lixo, caixas 

de correio, postos de informações, bancas de jornais, quiosques, guaritas, 
pontos de embarque de ônibus, pontos de táxi, etc.)

 fachadas → tratamento das fachadas em si e sua harmonia com o conjunto das 
edificações próximas (com a paisagem natural  ou com a paisagem urbana já 
existente)

m) problemas e conflitos na estrutura da forma urbana:

 em  relação  as  normas  de  uso  e  ocupação  do  solo,  edilícia,  ambiental,  de 
preservação do conjunto urbanístico (alvarás, habite-se, notificações, embargos, 
demolições)

 de natureza institucional/administrativa/operacional

n) áreas e equipamentos com potencial de polarização (rodoviária, rodoferroviária, nova 
rodoviária, hospitais, etc.

o) tendências de uso e ocupação do solo por áreas

4. Regulação do uso e da ocupação do solo
a) normativas
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 de ordem urbanística (uso e ocupação do solo →Plantas de Projeto PR, Plantas 
de Urbanismo URB, Plantas-Gabarito,  Normas Urbanísticas  GB e NGB, etc.)

 edilícias
 de preservação do sítio urbano

b) correlatas específicas
 outorga onerosa da alteração de uso
 outorga onerosa do direito de construir
 Lei nº 388/2001
 Plano Diretor do Parque da Cidade
 Plano Diretor de Publicidade
 Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT
 Plano Diretor Local da Candangolândia

5. Projetos de parcelamentos
a) aprovados e não executados (registrados e não registrados em cartório)
b) em processo de aprovação
c) em formulação
d) em estudo

6. Áreas de urbanização especial
a) Vila Planalto
b) Vila Telebrasília
c) Vila Weslian Roriz
d) Orla do Lago Paranoá
e) Setor de Administração Municipal – SAM
f) Setores centrais do Plano Piloto de Brasília

7. Habitação
a) domicílio segundo regime de uso (próprio, alugado, cedido e outros)
b) relação habitantes por domicílio
c) densidade → nº de domicílios, segundo tamanho dos imóveis, considerando as faixas:

Até 40 m2

41 a 60 m2

61 a 90 m2

91 a 120 m2

121 a 150 m2

151 a 220 m2

221 a 300 m2

301 a 400 m²

Acima de 400 m²

d) espaço residencial por diferentes classes de renda
e) densidade de imóveis por hectare
f) tipologia dos imóveis novos postos a venda
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g) tamanho médio dos imóveis postos a venda
h) preço médio de venda dos imóveis por m2, por setores e áreas da cidade
i) mudança de domicílio (% de pessoas sobre total da população, de acordo com motivo)
j) demandas existentes por tipo, tamanho do imóvel e classe de renda
k) áreas em estudo para formulação de novas propostas de projetos para o setor

8. Transporte

Circulação dinâmica

a) meios/modalidades de circulação dinâmica (coletivo e individual)

b) áreas com maior fluxo de veículos

c) maiores  mobilidades  internas  (origem  → destino),  por  modo  de  transporte, 
considerando motivos de deslocamentos em função do trabalho e estudo e modo de 
transporte

d) grau de motorização (veículos/habitante)

e) aumento da frota (veículos/dia)

f) acessibilidade de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais – PPNEs

g) pontos negros → áreas de ocorrência de acidentes de carro e com pedestres com 
maior freqüência

h) pontos  de  estrangulamento,  áreas  com  problemas  físicos  (por  local  e  tipo  de 
conflito), entraves legais, etc.

i) demandas mais significativas

j) áreas em estudo para formulação de novas propostas de projetos

Circulação estática (especificidades)

a) sistema viário (vias e estacionamentos públicos e pagos, em superfície e subsolo)

b) circulação de pedestres (espaços para pedestres e de prioridade invertida)

c) pontos  de  estrangulamento,  áreas  com  problemas  físicos  (por  local  e  tipo  de 
conflito), inadequações de traçado, entraves legais, etc.

d) demandas mais significativas

e) áreas em estudo para formulação de novas propostas de projetos
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ANEXO VI
CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO FINAL

Este anexo discrimina os principais elementos constituintes do Relatório Final do Plano de Preservação 
de Brasília – PPB, cujo conteúdo deve ser precedido de um texto introdutório do produto e, em seguida,  
ser especificado de acordo com os subprodutos que se seguem.

Subproduto A

Projeto de lei complementar do Plano de Preservação de Brasília, em versão final, acompanhado dos 
respectivos anexos e de minuta da mensagem do Governador à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Subproduto B

Relatório Técnico do Plano de Preservação de Brasília, descritivo, ilustrado e mapeado do processo de 
elaboração do Plano, contendo:

1. Contexto e justificativas do processo de contratação e formulação do Plano;
2. Sumário do projeto básico de elaboração e do programa de participação da população propostos e 

executados;
3. Síntese dos assuntos tratados, destacando-se as principais mudanças introduzidas;
4. Síntese do enquadramento normativo - indicação dos dispositivos da Constituição, da Lei Orgânica 

do Distrito Federal, do Estatuto da Cidade, do PDOT e demais institutos relacionadas ao assunto; 
inexistindo norma sobre algum tema específico abordado, discriminar os tratamentos dispensados 
por outros sítios históricos urbanos aplicados no Plano local;

5. Síntese  do  diagnóstico  e  do  prognóstico  conseqüente;  com  a  descrição  das  características 
determinantes  dos  temas-chave  abordados,  das  demandas  locais,  dos  problemas  e  das 
potencialidades da área, das tendências de desenvolvimento local e suas compatibilidades com as 
tendências e  diretrizes do PDOT e planos de desenvolvimento regional  (RIDE),  bem como das 
soluções prognosticadas para tratamento urbanístico e patrimonial no Plano e suas implicações no 
planejamento e gestão do desenvolvimento socioeconômico, do patrimônio tombado e de ordenação 
e controle do uso do solo dos núcleos urbanos abrangidos;

6. Síntese  da  proposta  do  Plano  de  Preservação,  acompanhado  de  mapas  que  contemplem  os 
processos físico-territoriais abordados;

7. Instrumentos, mecanismos e procedimentos para monitoramento, atualização e revisão do Plano;
8. Síntese das possíveis propostas de adequação da estrutura institucional  de gestão, de institutos 

legais complementares, de revisão ou detalhamento da legislação de tombamento, de elaboração de 
produtos complementares,  programas setoriais  de intervenção urbanística  e/ou edilícia,  de outro 
programas, projetos, produtos e ações de âmbito externo à abrangência do Plano de Preservação;

9. Situações em que a norma permite mais de um tratamento das matérias abordadas, evidenciando as 
situações possíveis e justificando os procedimentos escolhidos;

10. Soluções adotadas de forma parcial e providências para possibilitar a complementação;
11. Esclarecimentos sobre a legalidade, uniformidade e consistência das soluções produzidas.;
12. Identificação, caracterização e análise/avaliação;
13. Critérios para aplicação da norma pela primeira vez.
14. Síntese da proposta do Plano de Preservação
15. Recomendações e considerações finais

Termo de Referência
Plano de Preservação de Brasília
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Subsecretaria de Planejamento Urbano
Diretoria de Desenvolvimento Urbano  Local

"Temos preservado, para o presente, monumentos do passado. 
Agora, ao contrário,  pensamos em preservar para o futuro um 
monumento do presente".
Frase do escritor Josué Montello, Embaixador do Brasil junto à UNESCO, em pronunciamento de defesa por ocasião da decisão 
quanto à inscrição de Brasília, tratada na 11a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, realizada em 
Paris, no dia 7 de dezembro de 1987, tendo como relator do processo de Brasília Léon Presssouyre, professor de Arqueologia da 
Universidade de Paris I (Sorbonne), então representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS).

Termo de Referência
Plano de Preservação de Brasília
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Subsecretaria de Planejamento Urbano
Diretoria de Desenvolvimento Urbano  Local

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Cássio Taniguchi – Secretário de Estado

Subsecretaria de Planejamento Urbano
Anamaria de Aragão Costa Martins – Subsecretária (até janeiro de 2008) 
Rejane Jung Vianna – Subsecretária

Supervisão da Elaboração : 
Lídia Adjuto Botelho
Diretora de Preservação de Brasília –Dipre/Sudur/Seduh ( até dezembro de 2006 )

Elaboração e 1ª Revisão:
Maria do Socorro Alves Dias
Assessora Técnica da Diretoria de Preservação de Brasília ( até dezembro de 2006 )

Revisão Final:
Lídia Adjuto Botelho
Assessora da Subsecretaria de Planejamento Urbano – Suplan/Seduma

Colaboração:
Ana Lúcia Augusto de Oliveira
Subsecretária de Urbanismo e Preservação –Sudur/Seduh ( até abril de 2006 )

Beatrice Arruda Eller Gonzaga
Gerente da Gerência de Promoção da Preservação – Dipre/Sudur ( até dezembro de 2006 )

Dulce Blanco Barroso
Assessora Técnica da Gerência de Promoção da Preservação - Dipre/Sudur ( até dezembro de 2006 )

Jane Monte Jucá
Assessora Técnica da Gerência de Promoção da Preservação - Dipre/Sudur ( até dezembro de 2006 )

Mara Souto Marquez
Assessora Técnica da Gerência de Promoção da Preservação - Dipre/Sudur  ( até dezembro de 2006 )

Maurício Guimarães Goulart
Assessor Técnico da Gerência de Promoção da Preservação - Dipre/Sudur ( até dezembro de 2006 )

Maria Marta Silveira Coelho
Gerente da Gerência do Plano Piloto( até dezembro de 2006 ) - Dipre/Sudur ( até dezembro de 2006 )

Francisco das Chagas Leitão
Assessor Técnico da Gerência do Plano Piloto - Dipre/Sudur ( até dezembro de 2006 )

Yara Lúcia Belo  Pires Barbosa
Assessora Técnica da Gerência do Plano Piloto - Dipre/Sudur ( até dezembro de 2006 )

Maria das Graças Medeiros de Oliveira
Gerente da Gerência do Cruzeiro e Candangolândia - Dipre/Sudur ( até dezembro de 2006 )

Graco Melo Santos
Assessor Técnico da Gerência do Cruzeiro e Candangolândia - Dipre/Sudur ( até dezembro de 2006 )

Litz Mary Bainy
Diretora de Informação Urbana – Dinfu/ Suplan/Seduma

Tatiana Celliert Ogliari
Diretora de Planejamento Urbano – Diplu/Suplan/Seduma

Termo de Referência
Plano de Preservação de Brasília
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ANEXO II

CONCORRÊNCIA Nº 001/2008

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Indicamos abaixo os técnicos (ou equipe técnica) com o que nos comprometemos 
a  prestar  os  serviços,  objeto  da  Concorrência  nº.  001/2008  da  Secretaria  de  Estado  de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA.
 Declaramos junto à SEDUMA, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto 
no edital e seus anexos, que indicamos para ser(em), responsável(eis) técnico(s) pela obra, e 
declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as Resoluções nº 317/1986, 
336/1989,  1.101/2005  e  Lei  nº  5194  de  24/12/66  do  CONFEA  -  Conselho  Federal  de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia:

1. Coordenação
Nome:________________________________________ CREA nº________________
Especialidade: _________________________________ Data de registro:__________
Assinatura:____________________________________

2. Supervisão
Nome:________________________________________ CREA nº________________
Especialidade: _________________________________ Data de registro:__________
Assinatura:____________________________________

3. Técnico
Nome:________________________________________ CREA nº________________
Especialidade: _________________________________ Data de registro:__________
Assinatura:____________________________________

4. Técnico
Nome:________________________________________ CREA nº________________
Especialidade: _________________________________ Data de registro:__________
Assinatura:____________________________________
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Declaramos, outrossim, que nenhum destes profissionais é responsável técnico 
de outra empresa em outra região, sem autorização do CREA/DF.

 Os profissionais relacionados ficam ainda cientes das restrições contidas no 
Ato  nº  15  do  CREA/DF  e  Deliberação  nº  08/88-CCE/CIVIL  do  CREA/DF,  cujos 
descumprimentos acarretarão nas aplicações das penalidades cabíveis.

Brasília, ____ de ______________ de 2008.
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ANEXO III

CONCORRÊNCIA Nº 001/2008

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  empresa  _____________,  sediada  no  _________________________, 
declara sob as penas da Lei,  que até a presente data inexistem fatos impeditivos do 
direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal  ou  do  Distrito  Federal,  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências 
posteriores.

Brasília, ____ de ______________ de 2008.

(carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IV

CONCORRÊNCIA Nº 001/2008

MODELO DE DECLARAÇÃO 
PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI Nº 9.854/99

A empresa  .................................,  inscrita  no  CNPJ sob  o  n°..................., 
com sede no ...................por intermédio de seu representante legal, ................., portador 
da Carteira de Identidade nº ........................., inscrito no CPF sob o nº ........................., 
DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela 
Lei 9.854/99, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 
Federal,   que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

 (   ) A empresa não emprega nenhum menor

(   ) A empresa emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz.

Brasília, ____ de ______________ de 2008.

(carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO V

CONCORRÊNCIA Nº 001/2008

MODELO DE PROPOSTA

Apresentamos  e  submetemos  à  apreciação  de  vossas  senhorias  nossa 
proposta  de  preços  relativa  à  Concorrência  nº  001/2008,  assumindo  inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua 
preparação.

Declaramos concordar com os termos do edital referente à Concorrência nº 
001/2008 e que esta empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser 
tomada  pela  Comissão  de  Licitação  quanto  à  qualificação  das  licitantes  que  hajam 
atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os 
serviços previstos.

Declaramos, outrossim, que o nosso preço inclui  todos os custos diretos e 
indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais, mão-
de-obra, pessoal especializado, seguros, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil 
por quaisquer danos causados a terceiros, dispêndios resultantes de impostos,  taxas, 
regulamentos  e  posturas,  enfim,  tudo  o  que  for  necessário  para  a  execução  total  e 
completa dos serviços, conforme especifica o Edital, sem que nos caiba, em qualquer 
caso, direito regressivo em relação ao Distrito Federal.

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, não constantes do edital, 
mas inerentes à natureza dos serviços contratados, se assim for preciso.     

Declaramos que nos sujeitamos às condições da Concorrência nº 001/2008 e 
que temos pleno conhecimento das condições impostas para a execução dos serviços.

O prazo para execução completa  dos  serviços  é  de 480 (  quatrocentos  e 
oitenta ) dias corridos, contados da assinatura do contrato.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da 
data de abertura da licitação.

Os nossos preços, por trecho, são os apresentados na planilha abaixo:
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Na execução dos serviços serão observadas rigorosamente as especificações 
das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta qualidade igual ou 
superior,  bem  como  as  recomendações  e  instruções  da  fiscalização  da  contratante, 
assumindo, desde já, integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

O  preço  global  dos  nossos  serviços  é  de  R$  .............. 
(.............................................).

Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto nº. 14.122, de 19/08/1992, 
o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R$ ..................................... 
( .....................................  )

Brasília, ____ de _____________ de 2008.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VI

CONCORRÊNCIA Nº 001/2008

MINUTA DO CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviços Nº 
xxxxx     nos  termos  do  Padrão  Nº 
01/2002.
PROCESSO:  390.008.208/2008

Cláusula Primeira – Das Partes

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, representada pelo Secetário de Estado , Sr. Cassio Taniguchi, com delegação 
de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil 
do  Distrito  Federal  e  a  empresa________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 
_________, com sede no _________, representada pelo sócio-gerente, Sr. ________, 
doravante denominada Contratada. 

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorrência nº 001/2008  (fls. 
_____), da Proposta de Preço (fls. ______) e da Lei Nº 8.666/93.

Cláusula Terceira – Do Objeto

O  Contrato  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviços  de 
_________________________________________________,  consoante  especifica  o 
Edital de Concorrência nº 001/2008 e a Proposta de Preço, que passam a integrar o 
presente Termo.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma indireta,  sob o regime de empreitada por preço 
unitário, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei Nº 8.666/93.

Cláusula Quinta – Do Valor

O valor total do contrato é de ______(__________________), procedente do Orçamento 
do  Distrito  Federal  para  o  corrente  exercício,  nos  termos  da  correspondente  Lei 
Orçamentária Anual.
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Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 28.101
II - Programa de Trabalho: 15.451.0202.1820-0001
III - Natureza da Despesa: 33.90.39
IV - Fonte de Recursos: 100

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho 
Nº_____,  emitida  em  _______,  sob  o  evento  Nº  ________,  na  modalidade 
____________.

Cláusula Sétima – Do Pagamento

O  pagamento  será  feito,  de  acordo  com  as  Normas  de  Execução  Orçamentária, 
Financeira e Contábil  do Distrito Federal,  (em parcelas),  mediante a apresentação de 
Nota Fiscal,  liquidada até  30 (trinta)  dias da data de sua apresentação,  devidamente 
atestada pelo Executor do Contrato.

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência

O contrato terá vigência desde a sua assinatura até _________.

Cláusula Nona – Das garantias

A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de ________, conforme 
previsão constante do Edital.

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal

O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de 
culpa.

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

I - até o quinto dia útil  do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos 
encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato;

II - comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
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11.2 – Constitui  obrigação da  Contratada  o  pagamento  dos  salários  e  demais  verbas 
decorrentes da prestação de serviço.

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4 – A  Contratada  se  obriga  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1  – Toda  e  qualquer  alteração deverá  ser  processada mediante  a  celebração  de 
Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou 
penalização  financeira,  prevista  no  Contrato,  bem  como  o  empenho  de  dotações 
orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de 
aditamento.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato, 
sujeitará a Contratada às sanções previstas no Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, 
com as alterações do Decreto nº 26.993, de 12 de julho de 2006, e Decreto nº 27.069, de 14 
de agosto de 2006.

Cláusula Décima Quarta – Da Dissolução

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação 
escrita  de  uma  das  partes,  com  antecedência  mínima  de  60  (sessenta)  dias,  sem 
interrupção do curso normal da execução do Contrato.

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no 
respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei 
8.666/93, sujeitando-se a Contratada às conseqüências determinadas pelo art. 80 desse 
diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal,  decorrentes ou não do ajuste, 
serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação 
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
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Cláusula Décima Sétima – Do Executor

O Distrito Federal, por meio da Unidade de Administração Geral da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, designará um Executor para o Contrato, 
que  desempenhará  as  atribuições  previstas  nas  Normas  de  Execução  Orçamentária, 
Financeira e Contábil.

Cláusula Décima Oitava - Da Publicação e do Registro

A eficácia  do  Contrato  fica  condicionada  à  publicação resumida  do  instrumento  pela 
Administração,  na Imprensa Oficial,  até  o  quinto  dia  útil  do  mês seguinte  ao de  sua 
assinatura,  para ocorrer  no prazo de vinte dias daquela data,  após o que deverá ser 
providenciado o registro sistemático do seu extrato na Secretaria.

Cláusula Décima Nona – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 
cumprimento do presente Contrato.

Brasília, .............................

Pelo Distrito Federal:

Cassio Taniguchi
Secretário de Estado

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

Pela Contratada:

......................................
Empresa

Testemunhas:       .................................
                              ...................................
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ANEXO VII

CONCORRÊNCIA Nº 001/2008

PENALIDADES

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regulamenta  a  aplicação  de  sanções 
administrativas  previstas  nas  Leis  Federais  nºs 
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e 
Contratos  Administrativos),  e  10.520,  de  17  de 
julho  de  2002  (Lei  do  Pregão),  e  dá  outras 
providências.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto 
nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° 
da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei 
Federal  n°  9.784,  de  29  de  janeiro  de  1999,  e  ainda,  a  centralização  de  compras 
instituída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências 
instituídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I
Disposições Preliminares

Art. 1° A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não 
comprimento das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 
81, 86, 87 e 88, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei 
Federal  n° 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração 
Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas 
estabelecidas no presente decreto.

Parágrafo  único. As  disposições  deste  Decreto  aplicam-se  também  aos  ajustes 
efetuados  com dispensa  e  inexigibilidade  de  licitação,  nos  termos  do  que  dispõe a 
legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até 
o limite máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital 
n° 2.340, de 12 de abril de 1999.
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SEÇÃO II
Das Espécies de Sanções Administrativas

Art.  2° As  licitantes  que  não  cumprirem  integralmente  as  obrigações  contratuais 
assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com 
a Administração do Distrito Federal:
a) para  o  licitante  e/ou  contratado  através  da  modalidade  pregão  presencial  ou 
eletrônico que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) 
anos, e o licitante e/ou contratado será descredenciado do Sistema de Cadastro de 
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais,  aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida;
b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666, de 
1993,  a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois)  anos,  e dosada 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBSEÇÃO I
Da Advertência

Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratado 
descumprir qualquer obrigação, e será expedido:
I  - pela  Subsecretaria  de  Suprimentos/SEPLAG/DF,  quando  o  descumprimento  da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação 
para  registro  de  preços,  até  a  emissão  da  autorização  de  compra  para  o  órgão 
participante do Sistema de Registro de Preços;
II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de 
Registro de Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 
contratual,  entendida  desde  a  recusa  em  retirar  a  nota  de  empenho  ou  assinar  o 
contrato.
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SUBSEÇÃO II
Da Multa

Art.  4° A multa é  a  sanção pecuniária  que será imposta  ao contratado pelo  atraso 
injustificado  na  entrega  ou  execução  do  contrato,  e  será  aplicada  nos  seguintes 
percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 
ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 
até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 
valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão 
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
III  - 5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato/nota  de  empenho,  por 
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 
I e II deste artigo;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar 
o  contrato  ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  estabelecido  pela 
Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do 
serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
V - até  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  contrato,  pelo  descumprimento  de 
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, 
§ 8º, da Lei nº 8.666, de 193 e será executada após regular processo administrativo, 
oferecido ao contratado a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art.  86 da Lei 
nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado;
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garantias, o seu 
valor será atualizado, a partir  da data da aplicação da penalidade, pela variação do 
Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas.
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de 
expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;
II  - a  execução  de  multa  cujo  montante  seja  inferior  ao  dos  respectivos  custos  de 
cobrança.
§ 5º A multa poderá ser  aplicada cumulativamente com outras sanções,  segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do 
art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.
§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados  e/ou  rescindidos,  exceto  se  houver  justificado  interesse  da  unidade 
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contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma 
do inciso II do caput deste artigo.
§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas 
hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

SUBSEÇÃO III
Da Suspensão

Art.  5° A  suspensão é  a  sanção que  suspende temporariamente  a  participação de 
contratado em licitações e o impede de contratar com a Administração, e, se aplicada 
em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral 
do  adjudicado  e/ou  contratado,  no  Cadastro  de  Fornecedores  do  Distrito  Federal, 
instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, com a suspensão inscrita no 
Sistema de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  -  SICAF,  de acordo  com os 
prazos a seguir:
I  - por  até  30  (trinta)  dias,  quando,  vencido  o  prazo  de  advertência,  emitida  pela 
Subsecretaria  de Suprimentos/SEPLAG/DF,  ou pelo  órgão integrante  do Sistema de 
Registro de Preços, a empresa permanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou 
eletrônico,  ou  pregão  para  inclusão  no  Sistema  de  Registro  de  Preços,  quando  a 
licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos 
exigidos,  quer  por  via fax ou internet,  de forma provisória,  ou,  em original  ou cópia 
autenticada, de forma definitiva;
III  - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão,  convocada 
dentro  do  prazo  de  validade  de  sua  proposta,  não  celebrar  o  contrato,  ensejar  o 
retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar  documentos  fraudulentos,  adulterados  ou  falsificados  nas  licitações, 
objetivando obter,  para  si  ou  para  outrem,  vantagem decorrente  da  adjudicação do 
objeto da licitação;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento; a 
reabilitação de dará com o pagamento.
§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I  - a  Subsecretaria  de  Suprimentos/SEPLAG/DF,  quando  o  descumprimento  da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação 
para  registro  de  preços,  até  a  emissão  da  autorização  de  compra  para  o  órgão 
participante do Sistema de Registro de Preços;
II  - o  ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do Sistema de 
Registro de Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 
contratual,  entendida  desde  a  recusa  em  retirar  a  nota  de  empenho  ou  assinar  o 
contrato.
§ 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e 
produzirá os seguintes efeitos:
I  - se  aplicada  pela  Subsecretaria  de  Suprimentos/SEPLAG/DF,  na  hipótese  do 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se 
tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra 
para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, 
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por igual  período, perante todos os órgãos/entidades subordinados à Lei  Distrital  no 
2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações posteriores;
II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou participante do 
Sistema de Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer 
na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho 
ou assinar o contrato, implicará na suspensão perante o órgão sancionador.
§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, 
quando  as  condutas  ali  previstas  forem  praticadas  no  âmbito  dos  procedimentos 
derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV
Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pela Chefe da Central de Compras 
da Subsecretaria de Suprimentos da Secretaria de Planejamento e Gestão, à vista dos 
motivos informados pela Subsecretaria de Suprimentos/Central de Compras.
§ 1° A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto 
perdurarem  os  motivos  que  determinaram a  punição  ou  até  que  seja  promovida  a 
reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após 
decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento.
§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do 
Distrito  Federal,  e  seus  efeitos  serão  extensivos  a  todos  os  órgãos/entidades 
subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração 
Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO II
DAS DEMAIS PENALIDADES

Art.  7° As  licitantes  que  apresentarem  documentos  fraudulentos,  adulterados  ou 
falsificados,  ou  que  por  quaisquer  outros  meios  praticarem  atos  irregulares  ou 
ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, 
administrado pela Central de Compras/SUPRI/SEPLAG, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades:
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, 
por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; 
II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto;
III - aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.

Art.  8° As  sanções  previstas  nos  arts.  5º  e  6º  poderão  também  ser  aplicadas  às 
empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 
8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
III  - demonstrarem não possuir  idoneidade para contratar  com a  Administração,  em 
virtude de atos ilícitos praticados.
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CAPÍTULO III
DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de 
advertência,  suspensão temporária ou de multa,  no prazo de 5 (cinco)  dias úteis,  a 
contar da ciência da respectiva notificação.
§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse  mesmo prazo,  fazê-lo  subir,  devidamente  informado,  devendo,  neste  caso,  a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
for explicitamente disposto em contrário; só se iniciam e vencem os prazos referidos 
neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.
§ 3° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da 
fase recursal,  a  aplicação da sanção será formalizada por  despacho motivado,  cujo 
extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada;
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da 
Receita Federal.
§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, 
a  autoridade  competente  para  aplicação  da  sanção  providenciará  a  sua  imediata 
divulgação  no  sítio  www.fazenda.df.gov.br,  inclusive  para  o  bloqueio  da  senha  de 
acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro 
de  Preços  do  Distrito  Federal  -  e-compras,  e  aos  demais  sistemas  eletrônicos  de 
contratação mantidos  por  órgãos  ou  entidades da  Administração  Pública  do  Distrito 
Federal.
§ 5º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal 
as sanções aplicadas com fundamento nos arts.  3º  e 4º deste decreto,  as quais se 
formalizam  por  meio  de  simples  apostilamento,  na  forma  do  art.  65,  §8º,  da  Lei 
nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do 
prazo do ato que as aplicou.

CAPÍTULO V
DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS
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Art.  11. Independentemente  das  sanções  legais  cabíveis,  regulamentadas  por  este 
Decreto, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e 
danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou 
contratuais.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este 
Decreto, incluir os percentuais relativos a multas, e as propostas comerciais deverão 
mencionar expressamente a concordância do proponente aos seus termos.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
(Publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, páginas 05, 06 e 07.)
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