
DESENVOLVIMENTO
Parcerias Público-privadas em andamento do DF



PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS
EM ANDAMENTO

CENTRO DE
CONVENÇÕES

ULYSSES
GUIMARÃES

 VIA
TRANSBRASÍLIA 

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

Geridas pela Secretaria de Fazenda/DF
Não inclui os projetos tocados pela Terracap

KARTÓDROMO
AYRTON SENA

SHOPPING
POPULAR DE

BRASÍLIA



CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - CCUG

O CCUG é um dos empreendimentos mais modernos do país no setor, e o objetivo da 
PPP é realizar a expansão, reforma, modernização e operação do Centro.
Atualmente, o Governo de Brasília tem uma despesa anual de cerca de R$5,5 milhões, 
em contraste à arrecadação de, aproximadamente, R$ 2,2 milhões. Pela Parceria, o obje-
tivo é que sejam investidos cerca de R$21,8 milhões nos próximos 30 anos.
Além dos investimentos, a concessionária vencedora deverá realizar o pagamento 
anual pela outorga do equipamento, cujo valor mínimo proposto é de R$1,5 milhão. Es-
tima-se que, após reformas e modernização, o CCUG poderá gerar receita anual de mais 
de R$20 milhões,  apenas com a locação dos auditórios, pavilhões e salas.

Cronograma atual da PPP do Centro de Convenções:
   Consulta Pública (20/04 até 20/05) 
   Audiência pública (10/05) 
   Avaliação do processo pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (Atualmente) 
   Lançamento do Edital de Licitação (2º Semestre de 2016) 



A Via Transbrasília será construída onde hoje está localizada a linha de transmissão de 
Furnas. Ao longo das margens dos 26 quilômetros de extensão previstos, busca-se de-
senvolver soluções inovadoras de mobilidade urbana, entretenimento e moradia, e assim 
movimentar a economia local e ainda proporcionar desenvolvimento às regiões incluídas 
no trajeto — Águas Claras, Guará, Park Way, Plano Piloto, Samambaia e Taguatinga.
Em troca dos benefícios (mobilidade, viário e infraestrutura), a empresa ou o consórcio 
vencedor da licitação poderá explorar comercialmente a região às margens da via.

 VIA TRANSBRASÍLIA 

Cronograma atual da PPP da Via Transbrasília:
    Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (até 29/06) 
(Prorrogação do prazo foi publicada no Diário O�cial do dia 1º de junho)



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Esta Parceria irá proporcionar a modernização e a ampliação da oferta de iluminação pú-
blica em todo o Distrito Federal. Além disso, buscando sempre a e�ciência energética e 
sustentabilidade ambiental, a empresa vencedora deverá utilizar as tecnologias disponí-
veis no mercado de forma a reduzir o consumo energético com iluminação, trocando as 
lâmpadas caso seja necessário. A concessionária também será responsável por atualizar o 
cadastro técnico dos 287.948 postes da cidade.
Além disso, a concessão também prevê a construção de uma central de atendimento e do 
Centro de Controle Operacional, por onde todo o sistema será monitorado.
Com a parceria, a concessionária terá uma receita advinda dos ganhos da Contribuição de 
Iluminação Pública. No ano passado, o governo de Brasília arrecadou R$232 milhões com 
essa taxa e teve uma despesa de R$149 milhões com somente energia elétrica.

Cronograma atual da PPP da Iluminação Pública:
   Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (até 14/07) 
   Publicado alteração no Edital de PMI em 01/07 (estendeu também o prazo)



Esta PPP busca realizar a revitalização, modernização, manutenção e operação do 
Shopping Popular. Trata-se de um projeto de desenvolvimento de uma área subutiliza-
da, em Brasília, com o objetivo de proporcionar a inclusão pelo desenvolvimento social, 
cultural, e econômico, fornecendo produtos, serviços e atendimento de qualidade ao 
público, de forma segura e rentável aos consumidores, lojistas e investidores.

SHOPPING POPULAR DE BRASÍLIA

Cronograma atual da PPP do Shopping Popular de Brasília:
    Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (até 10/08)



KARTÓDROMO AYRTON SENA

Ainda em fase inicial do processo.


