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Nova Saída Norte



CONTEXTO

Modelagem de parceria com a iniciativa 
privada para a construção e manutenção 
de eixo viário responsável por conectar o 
Plano Piloto a Sobradinho por intermédio 
da 4°ponte sobre o lago Paranoá, bem 
como a implantação e exploração 
econômica do SHTq 2ª Etapa, com 
participação societária da Terracap.

SITUAÇÃO ATUAL

• Avaliação dos estudos de viabilidade 
apresentados no PMI.

• Contratação de consultoria para análise 
dos estudos.

• Receber parecer CAESB (abastecimento 
setor)

NOVA SAÍDA NORTE



BENEFÍCIOS
GDF
• Atender ao PDTU/DF.
• Melhorar o tráfego do eixo norte do DF.
• Possibilitar implantação de sistema de 

transporte de massa – BRT.
• Partilhar riscos que seriam exclusivos da 

Terracap e do GDF com o parceiro 
privado.

TERRACAP
• Gerar receitas contínuas para a 

Terracap, advindas das atividades 
imobiliárias no Setor.

• Gerar receitas acessórias a partir da 
implantação do Setor sob o conceito 
das Cidades Inteligentes e Humanas.

PRÓXIMOS PASSOS
• Aprovação dos estudos de viabilidade
• Modelagem do projeto final
• Processo licitatório da parceria

NOVA SAÍDA NORTE



PAGT - Parque de Exposições 
Agropecuárias da Granja do Torto



PAGT | Contexto

Área de 745.188,37 m² ou 
74,5188 ha

• Termo de Permissão de Uso precário por prazo

indeterminado à Associação de Criadores do Planalto-ACP

(03/1989 a 08/2015)

• Recomendações TCDF e MPDFT quanto ao

descumprimento da Lei 8.666/93 na operacionalização do

PAGT (2007)

• Revogação do Termo de Permissão de Uso celebrado entre

GDF e ACP (08/2015)

• Equipamento público em situação de abandono



PAGT | Situação Atual

• Em 11/2015 o CGP (Conselho Gestor de Parceria Público-

Privada) publicou a Resolução nº 72, indicando áreas para

apresentação de MIP’s (Manifestações de Interesse Privado),

entre quais a área do PAGT.

• Foram apresentadas 3 MIPs: SENAR (Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural), GOING GLOBAL CONSULTING e ACP

• Em 06/03/2017 a Terracap publicou o edital de licitação do

PAGT para concessão de uso da área.

• Em 06/04/2017 o TCDF suspendeu a licitação mediante liminar,

acatando representação da ACP, concedendo 15 dias para

manifestação da Terracap.



PAGT | Benefícios

Reforma das Instalações Existentes no PAGT

• Demolição e Desmontagens,

• Restauração das Vias do PAGT,

• Construção de Novas Vias Internas,

• Reforma de Edificações Remanescentes - Pavilhões de

Animais, Alojamento, Associações, Administração

• Sistema de Drenagem de Águas Pluviais,

• Rede Elétrica de Distribuição,

• Execução de Calçadas de Concreto (Padrão NOVACAP),

• Construção de Gradil Eletrofundido no Perímetro do

Parque e

• Sinalização Viária)



PAGT | Benefícios

Edificações do Complexo de Ensino

• Faculdade de Tecnologia e Centro de Excelência,

Centro de Capacitação,

• Formação e Extensão,

• Instalações para as Instituições,

• Instalações para empresas parceiras,

• Alojamento com 160 Unidades Habitacionais,

• Vitrine Tecnológica da Agropecuária

• Pavilhão de Feiras Multiuso e Shows



PAGT | Benefícios

Novos Empreendimentos do PAGT

• Implantação do Parque Vivencial,

• Novas Vias e Estacionamentos em Blocos

Intertravados,

• Faculdade de Tecnologia e Centro de Excelência



PAGT | Próximos Passos

• Reunião com TCDF e aguardar

decisão sobre impugnações do

Edital

• Dar continuidade ao processo

licitatório

• Assinatura do contrato de

Concessão de Uso



Arenaplex – Centro Esportivo de 
Brasília



CENTRO ESPORTIVO DE 
BRASILIA - ARENAPLEX

Descrição: 

- Estruturação de Parceria com a iniciativa
privada;

- Modernização, gestão, operação e
manutenção do Centro esportivo de
Brasília;

- O Centro Esportivo e composto pelo
Estádio Nacional de Brasília – Mané
Garricha, o Ginásio de Esporte Nilson
Nelson, o Ginásio e Complexo Aquático
Cláudio Coutinho e as Quadras
Poliesportivas

- Revitalização da área para implantação do
centro de entretenimento, cultura e lazer
com funcionamento diário.

- Implantação do paisagismo para e garantir a
escala bucólica da área.

- ÁREA : 607.528.99 m²





Situação atual do Centro Esportivo

- Custos elevados do Estádio Nacional Mané
Garrincha – 12 MILHÕES /ANO - Terracap;

- Cronograma de eventos insuficiente ;
- Não existe time da casa;
- Gestão, operação e manutenção precários dos

equipamentos;
- Estruturas condenadas;
- Licenças precárias;
- Paisagismo inexistente;
- Aguardando de diretrizes urbanísticas e o

desdobro da área pela SEGETH



Proposta de Negócio do ARENAPLEX – apresentada nos estudos pela empresa RNGD





Resultados esperados
MODALIDADE DE CONCESSÃO

- Concessão Orenosa;
- Outorga mínima à Terracap

5 milhões/ano
- SLA - indicadores

- Uso
- Conservação
- Satisfação

- Prazo = 35 anos;
- Naming rights;
- Exploração do estacionamento
- Calendário de Eventos



AÇÕES ATUAIS DO PROJETO ARENAPLEX

- Reuniões  com os órgãos/ empresas e 
entidades intervenientes;

- Análise dos estudos PMI com a 
Consultoria independente da empresa 
PWC;

- Proposta de Desdobro do Lote e 
análise da proposta de diretrizes 
SEGETH;

PRÓXIMOS PASSOS

- Seleção e aprovação do estudos 
(JUN/2017);

- Aprovação das diretrizes;
- Edital da parceria (JUL/2017);
- Assinatura do contrato da 

parceria (JAN/2018);



Autódromo

Autódromo Internacional de Brasília



Autódromo| Contexto

Foto: Internet

• Em 1995 foi assinado Termo de Concessão de Uso (aditado em

02/04/1996) com empresa NZ – Empreendimentos e Investimentos LTDA.

a concessão foi encerrada em 28/03/2012

• Em 2014 foi firmado contrato com a Rádio e Televisão Bandeirantes tendo

para a realização da Fórmula Indy. Entretanto, a Terracap acatou as

recomendações do MPDFT e do TCDF e anulou todos os contratos

firmados.

• Desde sua inauguração, em 1974, o Autódromo jamais recebeu reforma

expressiva nas suas estruturas, de tal maneira que se encontram em

estado de absoluta depredação.

Área Total: 726.822 m²



Autódromo | Benefícios

• Parceria de longo prazo com empresa especializada

• empreendimento financeiramente sustentável e atrativo

• Desoneração da administração pública

• Incremento na arrecadação tributária

• Promoção de eventos esportivos, culturais e artísticos

• Maior visibilidade à cidade e atração de turistas

• Dinamização da utilização da área

• Suporte aos programas sociais e de esporte e cultura do

DF



Autódromo | Situação Atual e Próximos Passos

MIP

Estudo Interno

PMI

Modelagem Final
Licitação da 

Parceria

Recebimento das 
MIP’s  Dez/2016

Seleção do 
Estudo

2017

Elaboração 
dos estudos 

2017

Edital de 
licitação 
Parceria 

2017

Assinatura do 
Contrato 

2018

Elaboração 
do Termo de 
Referência 
do PMI

Evento de 
Divulgação 
Dez/2016



Diretoria de Prospecção e Formatação de Novos 
Empreendimentos – DIPRE

Mais informações
parcerias@terracap.df.gov.br

+55 61 3342-1056
www.terracap.df.gov.br/parcerias


