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PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 02/2016
TERMO DE REFERÊNCIA
Projetos e Estudos de Viabilidade de empreendimento na área de TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO, visando o desenvolvimento, implantação, manutenção,
conservação, operação e gestão do modal VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS – VLT,
através de concessão patrocinada, no âmbito da Região Metropolitana de Maceió, e área de
abrangência do Centro da cidade de Maceió-AL ao Aeroporto Internacional Zumbi dos
Palmares, em Rio Largo-AL, segundo projetos básicos de engenharia elaborados pelo
Estado de Alagoas, conforme consta no processo administrativo Nº 1101-157/2016, para
licitação sob o regime de Parceria Público-Privada (PPP).
1. PREÂMBULO
1.1. O ESTADO DE ALAGOAS, por meio da UNIDADE DE PPP, vinculada à
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO –
SEPLAG, com base na Lei Federal nº 11.079/2004, na Lei Estadual nº 6.972/2008 e no
Decreto Estadual nº 16.879/2011, em conjunto com a SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO – SETRAND, estabelece, conforme
este TERMO DE REFERÊNCIA, as diretrizes para a participação de interessados em
elaborar Projetos e Estudos de Viabilidade de Empreendimento na área de TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO, para licitação sob o regime de concessão patrocinada, tendo em
vista os termos e as condições abaixo estabelecidas.
2. OBJETO
2.1. O objetivo deste Termo de Referência é estabelecer as diretrizes para a realização do
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) dos interessados em participar ou
prospectar oportunidades de Parcerias Público-Privadas a fim de que possam obter do
ESTADO autorização para desenvolver, por sua conta e risco, Projetos e Estudos de
Viabilidade de empreendimento, compreendendo os estudos técnicos de engenharia,
arquitetura e urbanismo, tarifários, viabilidade econômica e financeira, estruturação de
garantias, modelagem jurídica, matriz de riscos e avaliação ambiental, para implantação,
manutenção, conservação, operação e gestão do modal VEÍCULO LEVE SOBRE
TRILHOS – VLT, através de concessão patrocinada, no âmbito da Região Metropolitana
de Maceió, e área de abrangência do Centro da cidade de Maceió-AL ao Aeroporto
Internacional Zumbi dos Palmares, em Rio Largo-AL, (doravante denominado
PROJETO).
2.2. Os projetos básicos de engenharia e arquitetura foram elaborados pelo Estado de
Alagoas, de modo que os demais projetos e estudos do PROJETO devem ser
elaborados tomando como referência aqueles projetos básicos, sem prejuízo de que
sejam apresentadas melhorias em relação a eles, as quais serão avaliadas
oportunamente.
2.3. O Chamamento Público deverá cobrir todos os aspectos relevantes para o modelo de
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concessão a ser adotado, considerando os aspectos e riscos operacionais, econômicos,
financeiros, jurídicos, ambientais e outros que possam ser importantes para o processo
decisório da concessão.
2.4. Os estudos para o Sistema de Veículo Leve sob Trilho – VLT proposto devem
contemplar os seguintes itens:
2.3.1

Atender aos requisitos legais e técnicos;

2.3.2

Sejam considerados oportunos e convenientes dos pontos de vista administrativo,
técnico e legal;

2.3.3

Apresentar compatibilidade entre a demanda e a modalidade proposta, demanda esta
respaldada em estudo elaborado por empresa especializada, com estimativa de
crescimento através de modelo econométrico;

2.3.4

Apresentar estudo de viabilidade técnica, econômica e tarifária, definindo as fontes
de custeio da manutenção e da operação;

2.3.5

Apresentar estudo que demonstre formas e conceitos para que sejam adotadas tarifas
módicas, com soluções para se alcançar este objetivo;

2.3.6

Demonstrar a sustentabilidade operacional da gestão do sistema;

2.3.7

Promover integração física, tarifária e operacional com os sistemas de transporte
público existentes, principalmente as linhas de ônibus e o sistema sobre trilhos
operado pela CBTU;

2.3.8

Promover tratamento urbanístico no entorno da área da intervenção (passeios,
travessias, passarelas, ciclovias, estacionamentos, sinalização, entre outros);

2.3.9

Apresentar adequação às normas de acessibilidade estabelecidas pelo Dec.
5.296/2004 e pelo Código de Trânsito Brasileiro.

2.5. Ocorrendo mudanças nos marcos regulatórios, principalmente naqueles referentes à
concessões (Comum, Patrocinada e Administrativa), ou a publicação de marco federal
para PPP, durante a execução dos trabalhos, os efeitos dessas alterações deverão ser
incorporados aos projetos e estudos elaborados sem ônus para o ESTADO.
2.6. Este Chamamento Público tem por objeto receber os estudos de concepção,
levantamentos, estimativas de demanda e outros tipos de pesquisa ou investigação que
contribuam para a preparação de Termo de Referência que embase o possível Edital de
Licitação a ser lançado em momento oportuno, a depender da conveniência e
oportunidade da Administração Pública Estadual.
2.7. Os estudos, projetos, levantamentos e estimativas recebidos poderão subsidiar a definição
e construção do modelo a partir do qual será estruturada a concessão (comum,
patrocinada ou administrativa) do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos - VLT
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proposto, englobando engenharia, arquitetura e urbanismo, transporte, tráfego, tarifa,
contraprestação ou subsídio, viabilidade econômica e financeira, estruturação de
garantias, modelagem jurídica e avaliação ambiental.
2.8. A concessão, uma vez modelada, será outorgada por meio do supracitado processo
licitatório, a ser realizado em momento oportuno, com base na legislação em vigor:
2.8.1. A realização do presente Chamamento Público não implica, necessariamente, a
abertura de processo licitatório para seleção de futuro concessionário.
2.8.2. O processo licitatório, caso venha ser realizado, não ficará condicionado à utilização
da totalidade ou parte dos conteúdos obtidos por meio do presente Chamamento
Público.
2.8.3. Os interessados na eventual concessão que apresentarem manifestação de interesse,
nos termos deste Chamamento Público, não ficarão impedidos de participar de
eventual processo licitatório.
2.8.4. Não serão concedidos quaisquer tipos de vantagens ou privilégios aos participantes
deste Chamamento Público em qualquer processo licitatório referente ao objeto deste
Termo de Referência.
2.9. Os estudos e projetos supracitados deverão:
2.9.1. Considerar o Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, que se sustenta nas
seguintes premissas básicas:
2.9.1.1. Ampliar a acessibilidade entre os Municípios envolvidos, promovendo
condição de alcance dos espaços, equipamentos e serviços de transporte pela
população em geral, com segurança, autonomia e rapidez;
2.9.1.2. Garantir o deslocamento das pessoas através de um sistema de transporte
coletivo de qualidade, integrado e rápido, priorizado na circulação viária e
nos investimentos públicos e privados;
2.9.1.3. Prever o reordenamento das linhas de Onibus para otimização do uso do
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano por parte dos usuários.
2.9.1.4. Atender às necessidades dos deslocamentos cotidianos realizados pela
população da Região Metropolitana de Maceió (RMM).

2.8.2. Considerar os impactos na região de influência dos corredores de transporte a partir
daqueles considerados estruturais, sejam radiais ou transversais;

2.8.3. Apreciar, qualitativamente, os impactos do conjunto de intervenções aqui delineado
e relacionar os necessários estudos, relatórios e licenças indispensáveis à construção
e implantação do sistema de transporte metropolitano proposto;
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2.8.4. Avaliar o impacto das intervenções propostas sobre o fluxo de tráfego em Maceió e
considerar soluções para a racionalização do tráfego de veículos na área de
influência do Sistema de Veículo Leve sobre Trilho - VLT proposto;

2.8.5. Levar em conta os princípios e diretrizes das políticas nacional, estadual e
municipais para o desenvolvimento urbano e mobilidade;

2.8.6. Estimar o montante de investimentos necessários à construção, operação e
manutenção do Projeto resultante deste Chamamento Público, sejam públicos ou
sob regime de concessão, a estrutura detalhada destes investimentos, quadro de usos
e fontes destes investimentos e o cronograma previsto para os mesmos;
2.8.7. Estimar as receitas e os custos de operação e manutenção do Sistema de Veículo
Leve sobre Trilho - VLT proposto;
2.8.8. Apresentar modelo institucional, de gestão e operação do Sistema de Veículo Leve
sobre Trilho – VLT proposto;

2.8.9. Avaliar a forma e o volume de contraprestações pecuniárias e/ou subsídio a serem
pagos pelo parceiro público ao privado, bem como a política tarifária, devendo-se
primar pela modicidade das tarifas;
2.8.10. Considerar, se for o caso, o compartilhamento dos riscos de investimento e
operação entre o setor privado e o poder concedente;
2.8.11. São ainda fatores a considerar na elaboração e avaliação dos estudos e projetos a
serem apresentados:

2.8.11.1. Modicidade das tarifas a serem cobradas no Sistema de Veículo Leve sobre
Trilho - VLT proposto, considerando a integração tarifária;
2.8.11.2. Razoabilidade e viabilidade econômico-financeira dos investimentos
propostos, bem como de eventual contraprestação pecuniária e/ou subsídio
que vier a ser sugerido;
2.8.11.3. Observância da legislação pertinente, inclusive nos campos ambiental,
urbanístico, regulatório, tributário e de defesa do consumidor;
2.8.11.4. Estudar o desenvolvimento de projetos associados que gerem receita, tais
como exploração de publicidade, estacionamentos, estabelecimentos
comerciais, etc;
2.8.11.5. Liberdade de associar, facultativamente, sistemas de transporte públicos e
estruturas de mobilidade urbana, aceitos pelo Ministério das Cidades,
incluindo o transporte não motorizado.

2.8.12. Na manifestação de interesse as empresas interessadas deverão observar em seus
trabalhos as normas aplicáveis à licitação, Parcerias Público-Privadas (PPP) e
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Concessões, no âmbito federal e estadual, bem como toda e qualquer norma
pertinente ao estudo, inclusive trabalhistas, comerciais e tributárias e aquelas que
regulamentam as responsabilidades e condições para administração e prestação de
serviços.
3.

JUSTIFICATIVA

O PROJETO visa a implantação do corredor exclusivo de transporte coletivo formado
pelas Avenidas Fernandes Lima e Durval de Góes Monteiro, Rodovia BR-104 e adjacências,
sendo o principal eixo de ligação entre os municípios Rio Largo, Satuba e Maceió, participantes
da Região Metropolitana de Maceió.
De acordo com a pesquisa realizada em 2014 pelas empresas SISTRAN ENCIBRA S/A
e HIGH TECH CONSULTANTS LTD., para aferir a origem e destino da população nos usos
dos modais, constatou a caracterização dos domicílios, pessoas e viagens nas cidades
suprarreferidas da Região Metropolitana de Maceió.

Figura 1: Área de estudo
A pesquisa sobre a distribuição horária das viagens nos dias úteis com todos os modos
(transporte individual, transporte coletivo, transporte coletivo especial, transporte não
motorizado), pôde mostrar que existem três horários de pico que ocorrem às 6:00h, 12:00h e
16:40h.
Conforme indicadores de mobilidade, também apresentados na pesquisa, o transporte
individual representou 34% do volume no dia útil com 541.039 pessoas e o transporte não
motorizado representou 38% do volume do dia útil com 603.216 pessoas, o que denota a
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prevalência do transporte não motorizado. No total são realizadas em média 1.586.718 viagens,
dos quais 982.590 viagens são motorizadas.
Com isso, pode-se indicar a importância deste PROJETO do modal de Veículo Leve
sobre Trilhos – VLT.
CONTEXTO/CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Maceió é a capital do Estado de Alagoas, situado na região Nordeste do país,
considerado um dos menores Estados brasileiros em termos de superfície, com 27.652 km2. O
Estado possui uma população de 2.817.903 habitantes, enquanto a área urbana do município de
Maceió tem 512,8 km2 de superfície e uma população de 1. 115 150 habitantes (IBGE2014),
sendo a décima quarta capital brasileira a ultrapassar a marca de
um milhão de habitantes residentes, e a quinta do Nordeste.

A cidade tem uma temperatura média anual de 25ºC a 29 ºC. Com uma taxa de
urbanização da ordem de 99,75% (censo de 2000), seu índice de Desenvolvimento Humano é
de 0,735, considerado médio pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o
primeiro do estado.
Maceió é a principal cidade do Estado e integra, com outros dez municípios alagoanos,
a Região Metropolitana de Maceió, totalizando cerca de 1.489.073 habitantes em 2014,
constituindo-se em um dos principais polos econômico e de desenvolvimento do Estado,
possuindo o maior produto interno bruto Alagoano, R$ 9.143.488.000,00, o 41º maior do
Brasil.
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Municípios da RM-Maceió:

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Macei%C3%B3#Munic.C3.ADpios_lim.C3.ADtrofes_e_regi.C3.A3o_metropolitana

O índice de educação da cidade de Maceió é de 0,834 (elevado), enquanto o do Brasil é
0,849; o índice da longevidade é de 0,667 (o brasileiro é 0,638); e o de renda é de 0,715 (o do
país é 0,723). O coeficiente de Gini do município, que mede a desigualdade social, é de 0,68
(2000), sendo que 1,00 é o pior número e 0,00 é o melhor. A incidência da pobreza, medida
pelo IBGE, é de 38,8. Segundo o censo de 2000, a taxa de uso de energia elétrica é de 99,7%,
água encanada 90,7% e coleta de lixo cerca de 93,6%. A taxa de analfabetismo teve uma queda:
de 24,3 por cento em 1991, passou para 18,8 por cento em 2000. A esperança de vida subiu de
63,0 por cento em 1991 para 65,0 por cento na virada do século.
Maceió possui um aeroporto internacional – Aeroporto Internacional Zumbi dos
Palmares, com capacidade para 4,6 milhões de passageiros por ano; um Porto (Terminal de
Cargas) localizado no bairro de Jaraguá e administrado pela Companhia Docas do Rio Grande
do Norte - CODERN sendo o maior terminal açucareiro do mundo, além de ser um dos mais
movimentados do Nordeste; uma ferrovia por onde transita um trem de passageiros da CBTU
interligando os bairros da planície fluvio-lagunar à área central da cidade, além de ser
interligada pelas rodovias: BR-101, BR-104, BR-316 e AL 101.
Desde a metade do século XX, a cidade de Maceió vem acompanhando o crescimento
do processo de urbanização das demais cidades brasileiras. Este crescimento resulta em uma
maior demanda por espaços de habitação, comércios e serviços, sendo sua tipologia
majoritariamente térreo com a presença dos núcleos verticalizados concentrados nos bairros
litorâneos centrais e ao longo do principal corredor de acesso à área central da cidade, o
corredor da Av. Fernandes Lima/Durval de Goes Monteiro (BR 104).
O processo acelerado de expansão urbana de Maceió, as limitações estruturais de ordem
administrativa e financeira para realizar investimentos na qualificação e adequação do espaço
urbano, aliado à insuficiência de investimentos em transporte público de qualidade, vem
produzindo uma cidade desigual consolidando a segregação sócio espacial, impulsionada pelo
alto custo dos deslocamentos.
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A cidade de Maceió sofre um problema comum a outras grandes cidades, o grande
congestionamento de carros em suas principais vias sobretudo nos horários de pico. A cidade
possuía uma frota de 206.469 veículos automotores em 2010. O transporte coletivo, no entanto,
representa um papel fundamental no dia a dia da cidade, contando com uma frota de cerca de
1.502 mil unidades entre ônibus comuns e micro-ônibus. Apesar disso, grande parte dos
usuários queixa-se da falta de melhores condições dos ônibus em circulação na capital.
O sistema viário do município é notadamente heterogêneo, especialmente do ponto de
vista rodoviário. A cidade é cortada por três grandes vias que têm papel estruturador: a Avenida
Fernandes Lima / Durval de Góes Monteiro (BR-104), a Avenida Menino Marcelo (BR-316), e
a AL 101. São três “artérias” que compõem um sistema radial, convergindo para a área central
da cidade, e consideradas as principais vias estruturais (ou vias expressas) do município.
Apesar de só existirem cinco ciclovias na cidade (uma na beira-mar, outra no polo
multissetorial às margens da Av. Durval de Goes Monteiro, outra na orla lagunar, e nas
Avenidas Marcio Canuto e Josepha de Melo), a maioria dos moradores da periferia se dirige ao
trabalho por meio de bicicletas, andando junto aos carros em vias arteriais como a Avenida
Fernandes Lima e a Via Expressa, onde são registrados vários acidentes diários com ciclistas,
alguns fatais.
Existe um sistema de transporte público semi-integrado, constituído por três Terminais
de Integração: um localizado no bairro Benedito Bentes, o outro no Conjunto Residencial
Colina dos Eucaliptos, no bairro da Santa Amélia, e o último na Avenida Rotary, no bairro
Gruta de Lourdes. Na prática, a maioria das pessoas que moram longe do trabalho acaba por
pagar duas ou mais passagens, ao valor unitário de R$ 3,15 (três reais e quinze centavos), valor
relativamente alto e incompatível com a qualidade do serviço prestado, já que a frota de ônibus
é insuficiente, apesar da recente revisão da concessão do transporte urbano coletivo pelo
município de Maceió-AL.
Localização Geográfica
A cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, localizada no nordeste brasileiro,
possui área de 503 km² com população de mais de um milhão de habitantes, segundo dados do
IBGE.
Maceió situa-se na parte central da faixa litorânea de Alagoas, limita-se, ao norte, com
os municípios de Barra de Santo Antonio, São Luiz do Quitunde, Paripueira, Messias e
Flexeiras, ao sul, com o município de Marechal Deodoro, a oeste, com Rio Largo, Satuba,
Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte, e, a leste, com o Oceano Atlântico.
Relevo
A planície litorânea de Maceió representa área pouco expressiva da cidade, com
altitudes entre 0 e 10 metros. Os tabuleiros costeiros, onde se encontra o trecho objeto de
estudo, apresentam relevo praticamente plano, com pequenas ondulações e altitudes inferiores a
100 metros, que são cortados por rios formando vales, encostas fluviais e várzeas. Nas porções
entre oeste e norte podem ocorrer áreas com mais de 160m de altitude.
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Clima
O clima de Maceió, segundo a classificação de Köppen, AS´. A classificação do tipo
AS´ é tropical com poucas chuvas, verão seco e com temperaturas de 20°C a 25°C, tendo
temperaturas mais frias inferiores a 18°C, e encontrado na área entre o sul da cidade de Maceió
e o extremo sul da área.
No geral, as precipitações são elevadas na planície costeira, aproximando-se de1.800
mm (Projeto RADAM, 1983). Na região costeira, as chuvas ocorrem mais frequentemente nos
meses de abril a junho, com ventos soprando de sudeste. No restante do ano, os ventos sopram
de leste-nordeste.
Pluviometria
Os dados de chuva da região de interesse do projeto foram encontrados no posto do
Município de Maceió:
Dados do Posto
Estado
Alagoas
Posto
3897501
Município
Maceió
Tipo
Pluviométrico
Latitude
9º39'S
Longitude
35º43'W
Altitude
30m
Data de instalação
Jan/2012
Entidade instaladora
DNOCS
A seguir estão apresentados os valores máximos mensais e valores das precipitações
mensais, do posto estudado:
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Geologia
A Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas foi individualizada por Feijó (1994, apud Lima,
1998) a partir de diferenças importantes em seu caráter estrutural e estratigráfico nas bacias
Sergipe e Alagoas.
A Bacia Alagoas ocupa uma faixa costeira alongada de cerca de 220 km de extensão, e
com 40 km de largura média, tendo como limite norte, com a Bacia Pernambuco-Paraíba, o alto
de Maragogi, e ao sul o Alto de Japoatã-Penedo com a Bacia Sergipe.
A Bacia Alagoas assenta sobre rochas do embasamento, e sua história deposicional tem
início no Paleozóico Superior. No final do Terciário e início do Quaternário foram depositados
os clásticos da Formação Barreiras, que serviram de cobertura para o registro sedimentar.
Culminando o processo de deposição, a variação do nível do mar e os agentes de erosão
propiciaram e propiciam até hoje, o acúmulo dos sedimentos marinhos, fluviais, eólicos e
flúvio-lagunares que compõem a planície costeira Quaternária.
A planície costeira apresenta-se pouco desenvolvida no litoral alagoano, estando sua
evolução geológica associada a flutuações do nível do mar e à disponibilidade de sedimentos
fluviais (Barbosa, 1985). O maior desenvolvimento é encontrado na porção sul, nas
proximidades da desembocadura do rio São Francisco. Nas outras áreas, as planícies costeiras
são estreitas ou até inexistentes, sendo as praias, nestes casos, limitadas pelos tabuleiros da
Formação Barreiras ou pelas formações mesozóicas da Bacia Alagoas.
Geomorfologia
A geomorfologia é bem definida por duas unidades: os tabuleiros e a planície costeira.
A planície costeira é caracterizada pelo acúmulo de sedimentos praiais e flúvio-lagunares, onde
há o desenvolvimento de feições acumulativas, tais como campos de dunas e restingas, feições
estas que, associadas às rias, favorecem a proliferação de manguesais. Feições erosivas, como
falésias vivas e subatuais também são observadas. Ao longo de toda a costa aparecem recifes de
arenito e recifes de corais e algas. A porção norte da zona de progradação do rio São Francisco
constitui a faixa deposicional mais expressiva desta planície, onde as formas acumulativas têm
suas características mais bem preservadas (Barbosa, 1985).
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Os tabuleiros formam um corpo alongado, acompanhando o litoral, com altitudes
máximas de 150m e largura variando de 40 a 80 km (Projeto RADAM, 1983). Estas feições,
que são constituídas por sedimentos da Formação Barreiras, apresentam topografia ligeiramente
ondulada. Normalmente, formam extensos corpos sub-horizontais, com ângulos de declive para
SE e voltados para o oceano, terminando abruptamente na forma de falésias mortas ou vivas, ao
longo da costa. Por vezes, a dissecação dos sedimentos da Formação Barreiras faz aflorarem
rochas mesozoicas da Bacia Alagoas ou do embasamento precambriano, impondo relevo de
formas mais acidentadas (Barbosa, 1985).
Os vales fluviais recortando os tabuleiros são inicialmente estreitos, alargando-se na
medida em que se aproximam do litoral, onde apresentam fundos achatados. Nos cursos
fluviais e nos corpos lagunares são identificados indícios, tais como inflexões ou cursos
retilíneos no padrão de drenagem, direcionamento das lagoas, e paredões retilíneos que refletem
influências de caráter estrutural (Projeto RADAM, 1983). O padrão de drenagem é paralelo a
subparalelo, dentrítico em pontos localizados.
Na região ao norte de Maceió, a densidade de drenagem é bem maior do que na região
ao sul, sendo neste último trecho o padrão paralelo mais marcante.
1985).

Os cursos d’água parecem serem controlados pela declividade dos tabuleiros (Barbosa,

A margem continental defronte à região costeira de Alagoas apresenta relevo irregular e
acidentado (França, 1979). A plataforma continental é estreita, variando em largura de 40 km
(trecho ao norte de Maceió) a 20 km (trecho ao sul de Maceió), com quebra nas profundidades
de 60 a 80 m, com declividade de 1:700 a 1:300. O canal de Maceió, constituindo a feição mais
marcante da plataforma, é verificado a partir de 20 m de profundidade (Zembruscki et al.,
1972). Estes autores apontam uma bifurcação ortogonal deste canal como sendo a continuidade
do rio São Miguel e das lagoas Mundaú e Manguaba, testemunhos do afogamento de antigos
rios pela ascenção do nível do mar. Outras feições apontadas são as inflexões das linhas
isobatimétricas coincidentes com os rios Manguaba (80 km ao norte de Maceió) e Coruripe (50
km ao norte do rio São Francisco). Asmus e Carvalho (1978) descreveram as seguintes
províncias sedimentares como coberturas da plataforma continental do Estado de Alagoas:




areias calcárias e cascalhosas, quase que exclusivamente constituídas de fragmentos
orgânicos recentes;
areias terrígenas com menos de 5% de lama e 15% de cascalho;
lama terrígena e areia lamosa, com mais de 75% de argila e silte, na foz do rio São
Francisco.

Recursos Hídricos
Os cursos d'água que drenam o município apresentam-se perenes com direcionamento
consequente de extensão aproximada de 12 km. Destacam-se os principais rios: Prataji, Meirim,
Estiva e Sauaçuí, além dos respectivos afluentes. E os riachos: Carrapatinho, do Silva,
Reginaldo, Jacarecica, Garça Torta e Doce.
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As bacias hidrográficas destes rios apresentam em sua maioria um padrão de drenagem
dendrítico (regime hídrico fluvial caracterizado por uma grande quantidade de afluentes e
subafluentes).
Quanto à forma de seus vales, no alto curso é marcado por vale em “V” agargantado.
No médio curso assemelha-se ao anterior, mas com fundo chato e margens um pouco afastadas
e altas dos tabuleiros que os rodeiam. O baixo curso apresenta-se na forma de uma baixada
larga com vale em calha, leito raso que movimentam os bancos arenosos.
Os riachos são paralelos, com regime de enxurradas de outono, inverno ou por chuvas
ocasionais de primavera e originam-se em uma estrutura monoclinal, entalhada, por ocasião dos
movimentos eustáticos negativos que os levaram a tangenciar o nível do mar.
A bacia com maior complexidade de poluição é a do Reginaldo. Conhecida como
“Salgadinho”, está inserida totalmente em zona urbana, totalmente desprovida de sistema de
coleta e tratamento de esgoto.
A bacia do Vale do Reginaldo nasce nas imediações do Aeroclube, no Tabuleiro dos
Martins, tem 25,65 km² de área, 13 quilômetros de extensão e é delimitada pelas Avenidas
Fernandes Lima, Durval de Góes Monteiro e Menino Marcelo/Via Expressa.

Figura 3 – Regiões Hidrográficas

Aspectos Ambientais
Maceió é uma cidade relativamente arborizada, destacando-se principalmente as orlas
de Jatiúca, Ponta Verde e Pajuçara.
Na orla marítima destaca-se a grande quantidade de coqueiros, principalmente na Ponta
Verde. Na Pajuçara, com a reurbanização da orla, foram plantadas mais árvores, como o Oiti e
coqueiros.
Para diminuir a intensa poluição causada pelos automóveis, a Prefeitura plantou mais
árvores como ipê rosa, ipê amarelo, espirradeira, buganvila e outras espécies.
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Pode-se observar isso nas principais avenidas com canteiros centrais, a exemplo das
Avenidas Fernandes Lima e Durval de Góes Monteiro, que cortam praticamente toda a cidade.
Na maioria das praças da capital há várias espécies de árvores. Há também o Parque
Municipal de Maceió, uma reserva florestal entre os bairros do Bebedouro, Tabuleiro do
Martins e Petrópolis, com cerca de 80 hectares de área dentro da cidade, onde se encontram
várias espécies de árvores e animais da Mata Atlântica.
Existem outros parques florestais espalhados por toda a cidade, como o Cinturão Verde
no Pontal da Barra e a Reserva florestal do IBAMA no bairro da "Gruta de Lourdes”.
OBJETIVO DO PROJETO
A necessidade de ligação do Centro de Maceió com o Aeroporto permitirá atender às
duas necessidades básicas da população: primeiramente a integração dos diversos modais de
transporte desde o transporte aéreo, como também o transporte intermunicipal e interestadual
por ônibus, dando maior mobilidade à população; por outro lado, busca atender ao desejo de
realização de viagens para desenvolver as atividades diárias da população da Região
Metropolitana, sejam elas de trabalho, lazer, saúde, escola, entre outras.
A capilaridade do projeto proporcionará atender diretamente ao deslocamento na região
central da Cidade de Maceió, como também indiretamente à região da planície litorânea, onde
estão localizadas as maiores oportunidades de emprego da Região Metropolitana de Maceió,
pois o Corredor em questão representa a principal ligação no sentido norte/sul na Cidade,
atendendo a vários bairros ao longo de seu percurso: Cidade Universitária, Santos Dumont,
Tabuleiro do Martins, Petrópolis, Canaã, Gruta de Lourdes, Pinheiro, Pitanguinha e Farol.
A partir da implantação do VLT, o Sistema constituir-se-á em um sistema de média-alta
capacidade, integrando a tecnologia VLT aos sistemas de ônibus municipais e intermunicipais,
utilizando os terminais de integração construídos junto a algumas estações do Sistema.
As composições contarão com piso baixo, beneficiando a acessibilidade às pessoas com
mobilidade reduzida, e a alimentação elétrica, através de catenárias. Além dos terminais
extremos – Central e Aeroporto –, estão previstos 4 terminais de integração modal e 13 estações
de embarque e desembarque; passarelas, para facilitar as travessias de pedestres, e obras-de-arte
especiais, nos principais cruzamentos.
RAZÕES DO PROJETO
A Região Metropolitana de Maceió é composta por 11 municípios e ocupa uma área
de 1.934 km², com uma população estimada de 1.156.278 habitantes (IBGE, 2010) e uma
densidade demográfica de 597 hab/km², constituindo-se na quarta maior densidade demográfica
do Brasil.
Atualmente Maceió convive com problemas de circulação em suas vias, pois sua
malha viária apresenta característica radial com poucas conexões transversais, resultante do seu
processo de ocupação.
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O sistema viário é desarticulado, com fluxos muito concentrados em poucos
corredores, sendo o eixo formado pelas Avenidas Fernandes Lima e Durval de Góes Monteiro
(Rodovia BR-104) o principal eixo articulador de transporte e de ligação viária entre os
municípios participantes da Região Metropolitana de Maceió e a área central da cidade, no
sentido norte/sul desde o Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares em Rio Largo, até a área
central de Maceió, com uma extensão aproximada de 20,6 km.
Devido à configuração radial da estrutura viária urbana, o transporte coletivo de
passageiros é prejudicado, na medida em que não pode buscar alternativas de itinerários e há
grande superposição de linhas nos principais corredores, fazendo com que este corredor já
opere atualmente no limite de sua capacidade e apresentando vários pontos de retenção ao
longo do dia, principalmente nos períodos de pico da manhã e tarde.
Mesmo com a implantação de faixa preferencial para ônibus, ao longo de grande parte
do corredor, da Praça do Centenário a Rotatória da Policia Rodoviária Federal, com o aumento
da frota de automóveis na região e o modelo atual de transportes, fazem com que o
deslocamento por esse corredor mostre-se uma verdadeira via “crucis” para a população, que
sofre com congestionamentos causados pelo excesso de veículos individuais e motos nessas
vias.
Hoje, cerca de 48% das linhas de ônibus que fazem parte da rede de transportes
municipais e metropolitanos utiliza-se dessas avenidas em seu itinerário diário, aliada ao
aumento na frota de automóveis na região e o modelo atual de transportes, observada a função
estruturante dessas avenidas na ligação entre os bairros da periferia e o Centro da Cidade.
Assim, faz-se urgente a necessidade de uma reestruturação do sistema de transporte coletivo
atual, uma solução que considere, prioritariamente, um modal de transporte coletivo que traga
qualidade e segurança aos tradicionais usuários de transporte público e que seja capaz de atrair
novos usuários vindos de outras modalidades de transporte, tais como: automóveis,
motocicletas, entre outros, provendo assim, maior fluidez nessas avenidas.
A reestruturação do sistema de transporte coletivo atual ao longo desse eixo torna-se
uma ação imprescindível para solucionar o atual problema de mobilidade urbana local,
buscando um modelo de transporte que consiga equacionar, de maneira racional, uma relação
custo/beneficio, que atenda não apenas aos usuários, mas também à sociedade de um modo
geral, agregando valor à cidade e requalificando toda a área de entorno .
A solução deve considerar um modal de transporte coletivo que, prioritariamente, traga
qualidade e segurança aos tradicionais usuários de transporte público e que seja capaz de atrair
novos usuários vindos de outras modalidades de transporte, tais como: automóveis,
motocicletas, entre outros, promovendo assim uma maior fluidez nessas avenidas, que
apresentam demandas entre 5 e 30 mil passageiros/hora.
Como alternativa de transporte urbano/metropolitano para uma região com essas
características foi escolhido o VLT, por mostrar-se uma solução eficaz e de forte tendência
internacional, tendo sido adotado largamente na Europa, Ásia, Estados Unidos, e mais
recentemente em algumas cidades brasileiras.
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Os VLT’s possuem características técnicas e operacionais que garantem bom
desempenho tanto em via férrea segregada, quanto em meio compartilhado ao tráfego
rodoviário urbano.
A estruturação de um corredor de VLT deve levar em consideração, além do
atendimento da demanda proposta, fatores como inserção urbana, impactos ambientais e
satisfação das expectativas da população quanto à qualidade do serviço prestado.
Outro aspecto fundamental desse tipo de sistema é o custo de sua implantação, que
apesar de, em uma análise preliminar parecer elevado, deve ser avaliado levando-se em
consideração os demais benefícios com ele agregados, tais como prover um transporte público
de qualidade aos seus usuários, sem perda da sinergia com o viário existente, aliado a
renovação urbana dos locais de sua implantação e entorno, acarretando benefícios econômicos
à população local advindos dessa renovação; benefícios sociais, com a oferta de um transporte
público de qualidade perfeitamente possível de promoção de integrações modais; e benefícios
ambientais, uma vez que deverá utilizar uma tecnologia limpa, movida a energia elétrica,
contribuindo para a redução de gases poluentes na atmosfera, além da possibilidade de
contribuir com a manutenção do canteiro verde existente.
Uma forma de transporte coletivo sobre trilhos, prioritariamente operando em nível,
mas com segregação, com custo de investimento, capacidade de transporte e velocidade
adequada ao atendimento de diferentes cenários e demandas existentes, insuficientes para o
investimento em metrôs, traz consigo exatamente a estratégia de recuperação e valorização do
espaço urbano ao longo de todo o corredor. A adoção desse modal de transporte com
capacidade máxima de carregamento esperada na faixa de 10 mil a 30 mil passageiros por hora
e por sentido, dependendo de medidas de segregação, priorização nas interseções e arranjos
operacionais associados ao plano de via que permita a redução do tempo de manobra nas
extremidades da linha, garantindo o embarque e desembarque em nível na plataforma,
apresenta velocidade comercial elevada, uma vez que assegura o pagamento antecipado da
passagem e providencia informações aos usuários através da central de controle operacional.
4.

PREMISSAS DO SISTEMA PROPOSTO

As premissas constituem os dados que deverão ser considerados como verdadeiros e
que serão observados para fins de elaboração dos estudos pelos participantes.
Os estudos deverão considerar que os serviços de transporte de passageiros sobre trilhos
proposto pelo presente PMI tem como objetivo principal o atendimento aos trechos entre a
Praça Centenário, em Maceió-AL, e o Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Rio Largo,
apresentados pela Figura do Anexo II, passando necessariamente pelo trecho demarcado.
O novo sistema de transporte proposto operará com a tecnologia de VLT, utilizando o
mesmo espaço das vias urbanas existentes (Avenida Fernandes Lima e Avenida Durval de Góes
Monteiro). O Corredor, de praticamente 20,1 km e via permanente bidirecional, inicia-se no
Terminal Central e termina no Terminal Aeroporto a serem construídos. Em cada sentido de
fluxo deverão ser mantidas as 02 faixas de rolamento para os autos , sendo a terceira utilizada
para a implantação do VLT, acompanhada de ciclovia. É fundamental a manutenção do
canteiro central e sua vegetação, salvo quando das estações e/ou intervenções necessárias.
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Assim sendo, o Governo do Estado de Alagoas, finalizou o projeto básico para
implantação de um VLT no eixo das avenidas Fernandes Lima/Durval de Goes Monteiro,
interligando a região central da cidade, ao Aeroporto Zumbi dos Palmares, obedecendo as
seguintes metas:
•
•

TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE (confortável, seguro, confiável,
sustentável e com modicidade da tarifa).
SEGURANÇA E CONFORTO DOS PEDESTRES E CICLISTAS (passeios, ciclovia,
cruzamentos, sinalização).

•

REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS (recuperação e uniformização de piso,
dispositivos
de acessibilidade, iluminação pública, paisagismo, mobiliário urbano);

•

CANTEIRO CENTRAL (preservação do canteiro existente e sua vegetação);

•

ADEQUAÇÃO DA AV. FERNANDES LIMA E OUTRAS VIAS (implantação/
complementação de drenagem, ajuste de curvas, criação de retornos de quadra,
melhorias da pavimentação, dos cruzamentos e das travessias);

•

IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS (implantação de corredores marginais, onde
possível, a exemplo dos Eixos Quartel e Cepa, contribuindo para a melhoria da fluidez
na via principal e facilitação de acesso aos comércios prioritariamente quando da obra
de implantação do VLT);

•
•

NOVA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA (com
especificidades para pedestres, ciclistas, VLT e pontos de interesse turístico);
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA AO LONGO DE TODO O CORREDOR (da Praça
do Centenário ao Aeroporto e as margens do canteiro central, deverão ser implantadas
ciclovias/ciclofaixas unidirecionais).

As estações previstas para o VLT serão dotadas de infraestrutura que possibilitará o
pagamento antes do embarque nos veículos, reduzindo o tempo de embarque e desembarque,
garantindo assim, maior velocidade e eficiência operacional no eixo de implantação do Sistema.
Os projetos básicos já elaborados pelo Estado de Alagoas tem por escopo a implantação
do VLT eletrificado em vias segregadas, a partir do Plano de Mobilidade Urbana de Região
Metropolitana de Maceió, dos projetos de engenharia e arquitetura, do projeto operacional do
sistema integrado e da elaboração de EIA – RIMA.
Ademais, o PROJETO está concebido para ser desenvolvido em duas etapas, sendo:
 1ª ETAPA: TERMINAL CENTRAL – TERMINAL PETRÓPOLIS
• Extensão: 8,5 km
• Terminais: Central, Centenário, Rotary, Petrópolis
• Paradas: Farol, Cepa, Batalhão do Exército, Ibama, Canaã e Defensoria Pública

ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO
UNIDADE DE PPP

Unidade Planejamento: R. Dr. Cincinato Pinto, 503, Centro, Maceió/AL, CEP 57020-050 – Fone (82) 3315-1514
Unidade Gestão: R. Barão de Penedo, 293, Centro, Maceió/AL, CEP 57020-340 – Fone (82) 3315-1811

•
•

Pátios: Apoio (junto ao Pátio Centenário) e Principal (junto ao Terminal
Petrópolis)
Situação: projeto básico concluído

 2ª ETAPA: TERMINAL PETRÓPOLIS – AEROPORTO
• Extensão: 11,5 km
• Terminais: Tabuleiro dos Martins, Aeroporto.
• Paradas: Santa Lucia, Bomba do Gonzaga, Hospital Universitário, Cidade
Universitária, Santos Dumont, Eustáquio Gomes, Ceasa e entre Ceasa e
Aeroporto.
• Situação: projeto básico concluído
Ademais, o Estado de Alagoas, através da SETRAND, encontra-se em fase de execução
do Projeto Executivo desta proposta, através do termo aditivo firmado entre o Ministério das
Cidades, por meio da Caixa Econômica Federal, e o Estado de Alagoas, conforme Termo de
Compromisso TC nº 0409750-33/PAC/MCidades, o qual será integrado a este PROJETO, e que
será realizado com recursos do Orçamento Geral da União – OGU .
Poderá haver pequenas alterações no projeto se, e somente se, estas alterações forem
viáveis para economia de custos e tecnicamente plausíveis a fim de que possa proporcionar a
implantação de um corredor de transporte de massa sustentável e economicamente viável.
Para fins de viabilidade econômica da concessão, poderão ser agregados aos terminais
equipamentos que possibilitem a integração com outros modais além dos ônibus, como área
para estacionamento de carros, motos e bicicletas, bem como equipamentos de comércio e
serviços, podendo ser transformados em verdadeiros “shopping centers”.
5.

DA APRESENTAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
5.8. As empresas, individualmente ou em consórcio (já formado ou com o compromisso de
formá-lo), interessadas em apresentar os estudos deverão protocolizar na UNIDADE
DE PPP da SEPLAG requerimento de autorização no qual constem as informações a
seguir, além das exigências do art. 9º do Decreto Estadual nº 16.879/2011:

5.8.2. Qualificação completa do interessado, especialmente nome, identificação (cargo,
profissão ou ramo de atividade), endereço físico e eletrônico, números de telefone,
fax e CPF/CNPJ, a fim de permitir o posterior envio de eventuais notificações,
informações, erratas e respostas a pedidos de esclarecimentos;
5.8.3. Indicação da solicitação do PMI em que se que baseou o requerimento;

5.8.4. Comprovação da capacidade técnica de profissionais de nível superior, do quadro
técnico permanente da empresa, individual ou membro de consórcio, por meio de
atestação de responsabilidade técnica, devidamente reconhecida pela entidade
competente.
5.9. Somente serão aceitos atestados em que a empresa interessada, ou membro do consórcio,
figure como responsável direto pela execução do empreendimento e/ou prestação dos
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serviços.
5.10. Detalhamento das atividades que pretendem realizar, considerando o escopo dos estudos
definidos no PMI, inclusive com a apresentação de cronograma que indique as datas de
conclusão de cada etapa e a data final para a entrega dos trabalhos; e estimativa de custo
específico para elaboração de cada estudo definido no objeto desta solicitação. Quando
da indicação do valor estimado de ressarcimento, deverá apresentar informações sobre o
preço praticado em estudos semelhantes efetivamente realizados;
5.11. As manifestações dos interessados, contendo os elementos solicitados neste Termo de
Referência, deverão ser encaminhados, mediante protocolo, para a SEPLAG, situada na
Rua Cincinato Pinto, nº. 503, Centro, CEP 57.020-050, Maceió/AL, em até 15 (quinze)
dias úteis contados da data de publicação no Diário Oficial do Estado ou no Diário
Oficial da União, o que ocorrer depois, do Edital de PMI. Da parte externa e frontal do
(s) envelope (s) no (s) qual (ais) as manifestações forem encaminhadas deverão constar
os seguintes dizeres:
UNIDADE DE PPP DA SEPLAG
PMI nº 02/2016.
OBJETO: “PROJETO DO SISTEMA DE VEÍCULO LEVE SOBRE
TRILHOS – VLT, DO CENTRO DA CIDADE DE MACEIÓ-AL AO
AEROPORTO INTERNACIONAL ZUMBI DOS PALMARES, EM RIO
LARGO-AL”.
INTERESSADO: _________________________
5.12. Os requerimentos de autorização entregues fora do prazo serão registrados em processo e
arquivados por preclusão.
6.

DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
6.1. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
6.2. Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
6.3. Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995;
6.4. Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;
6.5. Lei Federal no 10.098, de 19 de dezembro de 2000;
6.6. Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
6.7. Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
6.8. Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;
6.9. Decreto Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015;
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6.10. Lei Estadual nº 6.972, de 07 de agosto de 2008, e suas alterações posteriores;
6.11. Decreto Estadual nº 16.879, de 30 de novembro de 2011;
6.12. Normatizações da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; e
6.13. demais legislações e normas correlatas relacionadas ao objeto deste PMI.
7.

DAS ATIVIDADES

7.1. Elaborar Levantamento Preliminar no qual deverão ser realizadas a identificação e
avaliação dos objetivos e das necessidades que se pretende suprir com o novo modelo de
concessão, identificando possíveis limitações e restrições que possam influenciar na sua
estruturação.
7.2. Nesse sentido, a SETRAND fornecerá todos os dados e as informações pertinentes para
subsidiar esse estudo preliminar e os demais estudos subsequentes. Na elaboração desse
estudo devem ser considerados, no mínimo, os seguintes aspectos, elaborados a partir dos
projetos básicos elaborados pelo Estado de Alagoas, referidos no item 2.2:
7.2.1. Conhecimento do Problema:
7.2.1.1. Caracterização do objeto;
7.2.1.2. Diagnóstico da situação atual;
7.2.2. Cenários de Referência:
7.2.2.1. Estabelecimento de concepção e premissas do projeto, para horizonte
temporal de acordo com as limitações previstas no modelo a ser proposto;
7.2.2.2. Projeções preliminares de demanda de transporte e tráfego e indicação dos
parâmetros básicos do Projeto;
7.2.3. Solução de Transporte e Mobilidade:
7.2.3.1. Critérios de dimensionamento do sistema de transporte proposto;
7.2.3.2. Solução de integração do Projeto ao Sistema Geral de Transportes dos
municípios envolvidos, em especial com as linhas de ônibus e outros modais
de transporte público;
7.2.3.3. Indicação da infraestrutura necessária e concepção das estações e terminais;
7.2.3.4. Indicação do modelo de operação, tarifário, controle e manutenção do
Sistema de Veículo Leve sobre Trilho metropolitano proposto, do
dimensionamento do material rodante, da mão de obra e sua capacitação;
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7.2.3.5. Apresentação dos resultados do sistema proposto para os seguintes
indicadores, sem prejuízo da utilização de outros:
INDICADORES

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Nível de conforto do usuário nos horários
de pico (área útil do veículo)
Velocidade média comercial (nos horários
de pico)
Tempo médio de viagem do usuário
integrado nos horários de pico
Tempo médio embarcado nos horários de
pico
Intervalo entre viagens nos horários de pico
Tarifa do usuário integrado
Tarifa do usuário lindeiro
Transferências (pass integrado/pass total)
Custo operacional por passageiro
Custo total por passageiro
Nível de anual de subsídio

UNIDADE
(pass/m2)

2014

Horizontes
20XX1 Ano Final

(km/h)
(min)
(min)

(min)
(R$/pass)
(R$/pass)
(%)
(R$/pass)
(R$/pass)
R$ mil

(1) 20XX – horizonte de requalificação do sistema proposto em função do crescimento da demanda.

7.2.4. Soluções de Engenharia:
7.2.4.1. Devem ser considerados os projetos básicos elaborados pelo Estado de
Alagoas, referidos no item 2.2.
7.2.4.2. Sempre que houver a possibilidade de adoção de diferentes materiais,
técnicas ou soluções executivas em relação àqueles referidos no item
anterior, a alternativa escolhida deve estar fundamentada em argumentos
técnicos embasados.
7.2.5. Proposta de modelagem para a implantação e operação do sistema, incluindo:
7.2.5.1. Estrutura tarifária, subsídio público e reajuste;
7.2.5.2. Justificativa da alternativa proposta sob os aspectos de transporte, tráfego,
engenharia, ambiental e paisagístico e econômico;
7.2.5.3. Sistema de transporte inteligente – STI.
7.3. Elaborar Estudo Ambiental, contemplando no mínimo os seguintes itens:
7.3.1. Estimativa dos impactos ambientais das obras e serviços associados à implantação
e à operação do PROJETO, assim como dos investimentos estimados em
compensações ambientais.
7.3.2. Identificação de áreas de proteção ambiental ou ambientalmente sensíveis, com
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destaque para pontos críticos e principais riscos ambientais.
7.3.3. Diretrizes dos órgãos ambientais estaduais e federais para elaboração e estudo
ambiental. A elaboração do Estudo Ambiental previsto para a implantação do
projeto ficará a cargo do futuro parceiro privado.
7.3.4. O Estudo Ambiental deverá estar consubstanciado em Relatório específico, o qual
deverá indicar as licenças ambientais a serem exigidas e as diretrizes para sua
obtenção, o(s) órgão(s) responsável (eis), e outros estudos que usualmente são
exigidos pelos órgãos ambientais competentes.
7.4. Elaborar Modelagem dos Negócios e Avaliação Financeira do PROJETO, contemplando
no mínimo os seguintes itens:
7.4.1. Estimativas de investimentos, receitas, custos e despesas operacionais, inclusive
memórias de cálculo;
7.4.2. Modelo de gestão com a definição da abrangência das atividades e serviços que
deverão ficar a cargo do futuro parceiro privado.
7.4.3. Consolidação dos custos dos investimentos, de manutenção, de operação, de
despesas administrativas, dos custos das medidas mitigadoras e compensatórias de
caráter social e ambiental associadas ao PROJETO e identificadas no Estudo
Preliminar de Engenharia e no Estudo Ambiental Preliminar.
7.4.4. Indicação do custo de capital próprio do investidor e de terceiros, com base em
metodologia de finanças corporativas amplamente aceitas, e outras premissas
financeiras necessárias à avaliação do PROJETO;
7.4.5. Elaboração dos mecanismos de pagamento com base na avaliação dos recursos
orçamentários disponíveis. Os mecanismos de pagamento deverão ser vinculados à
avaliação do desempenho do parceiro privado e considerar a previsão orçamentária
para desenvolvimento do Projeto, o prazo de duração do contrato e o regime
tributário aplicável aos investimentos e receita do concessionário.
7.4.6. Elaboração da matriz de risco do PROJETO, com a identificação dos riscos
associados ao empreendimento, das partes que deverão suportá-lo (PODER
CONCEDENTE ou CONCESSIONÁRIA) e das medidas de mitigação.
7.4.7. A Avaliação Financeira deverá conter estudos dos principais riscos associados ao
PROJETO, por meio de análise de sensibilidade ou outra metodologia compatível.
7.4.8. A Avaliação Financeira deverá estar consubstanciada em Relatório de Avaliação
Financeira, o qual deve vir acompanhado de planilha eletrônica, com fórmulas, que
considere todos os custos, despesas, receitas e retorno financeiro associado ao
PROJETO e que permita seu uso como ferramenta de análise e simulação para o
desenvolvimento da modelagem de concessão, com conclusão quanto a seu
impacto em termos de participação dos agentes públicos e privados.
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7.4.9. A empresa interessada deverá elaborar um Sistema de Mensuração do Desempenho
para acompanhamento por parte do Estado quando da concessão, com o objetivo de
estabelecer o padrão operacional desejado e criar as bases do mecanismo de
pagamento, levando em conta todas as atividades envolvidas na operação do
Projeto.
7.4.10. A empresa interessada poderá sugerir Verificador Independente para o
acompanhamento do Sistema de Mensuração do Desempenho. Preferencialmente, a
aferição e acompanhamento dos indicadores de desempenho deverão ser realizados
pela SETRAND.
7.5. Elaborar Avaliação Econômica do PROJETO, contemplando no mínimo os seguintes
itens:
7.5.1. Conversão dos custos de mercado associados ao PROJETO e identificados na etapa
anterior em custos econômicos.
7.5.2. Conversão das receitas tarifárias em valores econômicos.
7.5.3. Avaliação das externalidades positivas e negativas associadas ao PROJETO, os
quais devem ser mensuráveis e abranger, entre outros, o impacto do PROJETO na
região de implantação do empreendimento.
7.5.4. Avaliação do custo de oportunidade do Poder Público (taxa de desconto social).
7.5.5. A Avaliação Econômica deverá estar consubstanciada em Relatório de Avaliação
Econômica, o qual deve vir acompanhado de planilha eletrônica, com fórmulas,
que considere todos os custos e benefícios econômicos e sociais associados ao
PROJETO.
7.6. Elaborar Modelagem Jurídica do PROJETO, a qual deverá contemplar, no mínimo, os
seguintes itens:
7.6.1. Análise dos aspectos jurídicos e regulatórios pertinentes ao encaminhamento do
PROJETO para fins de concessão, na modalidade de Parceria Público-Privada.
7.6.2. Diretrizes para obtenção das licenças e autorizações necessárias à implantação do
PROJETO;
7.6.3. Elaboração das minutas de Edital, o Contrato e seus Anexos conforme o item 6.6.4.
7.6.4. As minutas de contratos deverão prever, sem prejuízo de outros itens considerados
relevantes:
7.6.4.1. Anexo I – Documentos e condições da Habilitação;
7.6.4.2. Anexo II – Termo de Referência para elaboração dos Documentos de PréQualificação;
7.6.4.3. Anexo III – Critérios de Pré-Qualificação das Licitantes;
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7.6.4.4. Anexo IV – Termo de Referência para elaboração da Proposta Econômica;
7.6.4.5. Anexo V – Termo de Referência para elaboração do Anteprojeto;
7.6.4.6. Anexo VI – Garantia de Proposta;
7.6.4.7. Anexo VII – Modelos de cartas e declarações;
7.6.4.8. Anexo VIII – Minuta do Contrato da Concessão;
7.6.4.9. Anexo IX – Caderno de Encargos da Concessionária;
7.6.4.10. Anexo XI – Mecanismo de Pagamento;
7.6.4.11. Anexo XII – Sistema de Mensuração do Desempenho;
7.6.4.12. Anexo XIII – Diretrizes para o licenciamento ambiental do projeto;
7.6.4.13. Anexo XV – Minuta do contrato de penhor de direitos creditórios, se
necessário;
7.6.4.14. Anexo XVI – Minuta de Contrato com Agente Garantidor, se necessário.
7.7. As empresas interessadas deverão ter disponibilidade, ainda, para:
7.7.1. Realizar reuniões com membros da UNIDADE DE PPP, da SETRAND e/ou
demais órgãos por ela indicados, para organizar as rotinas de trabalho, responder
questionamentos, oferecer esclarecimentos e discutir os serviços, durante sua
elaboração e após a apresentação.
7.7.2. Auxiliar a UNIDADE DE PPP, da SETRAND e/ou demais órgãos por ela
indicados a prestar informações a membros do Tribunal de Contas, da Assembleia
Legislativa, do Ministério Público e das Secretarias, todos do Estado de Alagoas,
além de outros órgãos indicados, entidades de classe e ao público em geral, para
responder questionamentos, oferecer esclarecimentos e discutir os trabalhos
apresentados.
7.8. Discutir previamente com membros da UNIDADE DE PPP, da SETRAND e/ou demais
órgãos por ela indicados as minutas de projetos, levantamentos, investigações e outros
documentos, antes de sua apresentação final.
7.9. Plano de Implementação da Proposta
7.9.1. Cronograma físico-financeiro de investimentos e Quadro de Usos e Fontes;
7.10. Avaliação de Riscos
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7.10.1. Análise de sensibilidade de eventuais externalidades ou incertezas que possam
influenciar nos resultados do Plano de Negócios.
8. PRODUTOS
8.1. Os produtos a serem entregues são:
8.1.2. Produto 1 (P1) - O ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E
AMBIENTAL;
8.1.3. Produto 2 (P2) - MODELO DE CONCESSÃO; e
8.1.4. Produto 3 (P3) - PLANO DE NEGÓCIOS PARA IMPLANTAÇÃO,
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO

8.2. Os produtos devem considerar, portanto, os seguintes elementos:
8.2.2. Levantamento Preliminar e diagnósticos;
8.2.3. Projeto Operacional e Comercial para exploração dos serviços do Sistema (business
plan);
8.2.4. Estudos Ambientais;
8.2.5. Relatório de Avaliação Econômico-Financeira;
8.2.6. Estudos de garantias;
8.2.7. Análise da matriz de riscos e medidas mitigadoras;
8.2.8. Minutas do Edital, do Contrato de Concessão e seus Anexos.

9. METODOLOGIA DE TRABALHO
9.1. O trabalho deverá ser desenvolvido por meio da análise de estudos existentes, coleta de
dados e realização de pesquisas de campo, elaboração de estudos e relatórios técnicos
especializados, assessoramento em reuniões técnicas, visitas de avaliação à área de
influência do PROJETO e outras formas de atividades relativas à estruturação do mesmo.
9.2. Para realização deste trabalho serão disponibilizados aos interessados, informações e
estudos existentes acerca do PROJETO, sendo vedado à empresa interessada utilizá-los
para outros fins que não sejam decorrentes do presente Termo de Referência ou mesmo
divulgá-los sem a autorização expressa do ESTADO DE ALAGOAS.
9.2.2. A proibição quanto à divulgação e à utilização para outros fins aplica-se
igualmente ao Estado de Alagoas, no que tange aos produtos elaborados pelas
empresas interessadas, em decorrência do presente Termo de Referência. Para
tanto, deverá ser firmado um Termo de Confidencialidade entre o Estado, por meio
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da SEPLAG, com as empresas interessadas.
10.

ETAPAS DO PROCESSO:
30 DIAS

60 DIAS

Planejamento

Diagnóstico

30 DIAS

Desenho
dos
Processos

60 DIAS
Produtos
P1/P2/P3

ETAPA 01 - PLANEJAMENTO
Esta é a fase inicial do trabalho com o objetivo de estruturar as bases do PROJETO,
estabelecer diretrizes para execução do objeto, equalizar os conceitos e práticas a serem
implementadas pelo interessado, estabelecer as equipes de trabalho e promover a integração
inicial entre as partes.
A duração prevista é de 30 (trinta) dias.
No final dessa fase deverá ser realizado uma oficina de apresentação do Plano e
Metodologia de Trabalho e das estratégias adotadas, do qual será estabelecido um Termo de
Acordo Operacional, de acordo com os itens mínimos, conforme abaixo:
ETAPA 02 – DIAGNÓSTICO (Equalização dos conhecimentos básicos)
Serão realizadas reuniões técnicas entre a membros da UNIDADEDE PPP, a equipe da
SETRAND responsável pelo desenvolvimento do projeto de VLT e a equipe do agente privado
participante, objetivando equalizar, compartilhar e ampliar a compreensão e conhecimentos
sobre o projeto desenvolvido, sem prejuízo da possibilidade outros participantes convidados.
A duração prevista é de 60 (sessenta) dias.
ETAPA 03 - DESENHOS DOS PROCESSOS
Esta etapa consiste na confirmação dos estudos realizados e de posse dos processos e
indicadores desenhados na etapa anterior, possibilitará a confirmação de todo entendimento e
comportamento, o que possibilitará a sugestão de ajustes no projeto executivo.
Nessa etapa também deverá ser desenhado os processos e procedimentos para cálculo
da remuneração da concessionária, definindo papeis do Governo do Estado, da Construtora e da
Gerenciadora, de forma que proponha uma equação financeira sustentável do ponto de vista
ambiental, econômico e social.
Também deverá propor indicadores estratégicos, que não gerem alteração no
mecanismo de pagamento à concessionária, nem ao Governo Estadual, e que auxiliarão o Poder
Concedente na avaliação de suas principais metas.
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Validar os processos, procedimentos e metodologias junto ao Estado de Alagoas e
concessionária.
A duração prevista é de 30 (trinta) dias.
ETAPA 04 – ENTREGA DOS PRODUTOS
Deverão ser entregues os produtos referidos no item 8 deste termo, que deverão ser
validados junto ao Governo do Estado.
É garantida a possibilidade, no decorrer do processo, do participante apontar questões
que julgue pertinentes com base em sua experiência ou especificidade do mercado ou setor.
A duração prevista é de 60 (sessenta) dias.
11.

INSUMOS

11.1. Serão fornecidos às empresas interessadas os estudos pertinentes às estatísticas e aos
índices oficiais já elaborados pelo Governo do Estado de Alagoas ou outros órgãos
governamentais.
11.2. No prazo para manifestação de interesse, o agente privado interessado, após a devida
identificação, poderá obter informações resumidas sobre os projetos básicos do
PROJETO já elaborados pelo Estado de Alagoas, referidos no item 2.2 deste termo,
mediante solicitação formal à UNIDADE DE PPP através de contato por mensagem
eletrônica para o e-mail ppp.seplag@seplag.al.gov.br, os quais serão disponibilizados
pela SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO
URBANO – SETRAND.
11.3. Após deferida a autorização para o desenvolvimento dos projetos e estudos, a SETRAND
fornecerá a íntegra dos projetos básicos, referidos no item 2.2 deste termo, para os
agentes privados que tiverem sido autorizados, mediante a celebração de Termo de
Confidencialidade, no qual se ajuste e assegure a vedação de divulgação e utilização
destes projetos e seus elementos para fins diferentes dos expressos neste Termo de
Referência.
12.

RECURSOS FINANCEIROS

12.1. A autorização não criará, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores
envolvidos na sua elaboração e, sobre o Estado de Alagoas, não incidirá nenhum custo
relacionado à elaboração dos estudos preliminares e projetos básicos. Conforme dispõe o
art. 21 da Lei nº. 8.987/1995, o ressarcimento dos dispêndios correspondentes deverá ser
realizado pelo vencedor da licitação, caso não tenha sido a empresa que elaborou os
estudos. O valor nominal máximo para eventual ressarcimento pelo conjunto de estudos
preliminares e projetos básicos para o PROJETO deverá ser limitado a: R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais).
12.2. O valor de ressarcimento deverá ser apresentado de forma fracionada, representando os
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custos inerentes à confecção dos produtos, conforme o item 7 acima.
13.

AUTORIZAÇÃO

13.1. Na elaboração do termo de autorização, a UNIDADE DE PPP da SEPLAG deverá
reproduzir as condições estabelecidas na solicitação, podendo vir a especificá-las,
inclusive quanto às atividades a serem desenvolvidas, ao limite nominal para eventual
ressarcimento e aos prazos intermediários.
13.2. A autorização: (i) será pessoal e intransferível; (ii) será conferida sempre sem
exclusividade, podendo mais de uma empresa se manifestar e obter a mesma autorização;
(iii) não gerará direito de preferência para a concessão; (iv) não obrigará o Poder Público
a realizar a licitação; (v) será publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas.
13.3. A autorização para a realização dos estudos não implica, em hipótese alguma,
corresponsabilidade do Estado de Alagoas perante terceiros pelos atos praticados pela
pessoa autorizada.
14.

DA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

14.1. As empresas interessadas, individualmente ou em consórcio, autorizadas a fazerem os
estudos deste PMI terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da
publicação do respectivo Edital de Autorização para concluí-los.
14.2. Os estudos deverão ser apresentados em 2 (duas) vias impressas e 2 (duas) vias em
mídias eletrônicas (CD-ROM; DVD; pendrive). Nenhum relatório ou documento poderá
revelar fatos protegidos pelo sigilo bancário, nem segredos de indústria ou de comércio.
Se, para fundamentar os estudos, a pessoa autorizada utilizar-se de fatos sigilosos ou
segredos de indústria ou de comércio, esses deverão figurar em apenso, materialmente
separados dos demais documentos, com expressa indicação de seu caráter sigiloso.
14.3. É vedada a divulgação e a utilização dos produtos entregues pelos Proponentes para fins
diferentes dos expressos neste Termo de Referência. Para tanto, deverá ser firmado um
Termo de Confidencialidade entre cada Proponente e o Estado de Alagoas, por meio da
UNIDADE DE PPP da SEPLAG, em até 2 (dois) dias úteis contatos da respectiva
autorização para desenvolvimento dos estudos.
14.4. Não há garantia de que os estudos realizados serão selecionados e utilizados pelo Estado
de Alagoas.
14.5. Os estudos preliminares e projetos básicos deverão ser entregues nos prazos previstos no
item 12.1 acima, no seguinte endereço:
UNIDADE DE PPP
Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio – SEPLAG
Rua Cincinato Pinto, nº. 503, Centro, CEP 57.020-050, Maceió/AL.
14.6. Nas etiquetas dos envelopes, deverá estar descrito “PMI Nº 01/2016 SEPLAG” e constar
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o nome da pessoa autorizada.
14.7. Os estudos preliminares e projetos básicos entregues fora do prazo serão registrados no
processo e devolvidos aos interessados.
14.8. Caso os estudos apresentados necessitem de maiores detalhamentos ou correções, a
Comissão de Avaliação abrirá prazo para reapresentação. A não reapresentação no prazo
indicado pela Comissão de Avaliação implicará a extinção da autorização.
15.

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS

15.1. A avaliação dos estudos apresentados será realizada pela UNIDADE DE PPP da
SEPLAG, em conjunto com a SETRAND e outros órgãos, que deverá considerar, para a
seleção dos estudos a serem utilizados na futura concessão, os seguintes critérios:
15.1.2. Consistência das informações que subsidiaram sua realização;
15.1.3. Adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos
pertinentes;
15.1.4. Compatibilidade com as normas técnicas emitidas pelos órgãos federais e estaduais
ligados ao objeto do PROJETO;
15.1.5. Razoabilidade dos valores apresentados para eventual ressarcimento, considerando
estudos similares e preços usuais no mercado;
15.1.6. Compatibilidade com a legislação aplicável ao setor.

15.2. Os critérios específicos de pontuação a serem considerados na avaliação de estudos ou
projetos apresentados estão listados no Anexo I deste Termo de Referência.
15.3. Poderão ser selecionados estudos com a possibilidade de rejeição parcial de seu
conteúdo, caso em que os valores de ressarcimento serão apurados apenas com relação às
informações efetivamente utilizadas na futura concessão.
15.4. Concluída a seleção dos estudos, aqueles que tiverem sido selecionados terão os valores
apresentados para eventual ressarcimento analisados pela Comissão de Avaliação. Caso
esta conclua pela incompatibilidade dos valores apresentados com os usuais para estudos
similares, deverá arbitrar o montante nominal para eventual ressarcimento.
15.5. O valor arbitrado pela Comissão de Avaliação poderá ser rejeitado pelo autorizado,
hipótese em que não serão utilizadas as informações contidas nos documentos
selecionados, os quais poderão ser destruídos se não retirados em até 30 (trinta) dias
contados da data da rejeição, sendo facultado à Comissão de Avaliação escolher outros
estudos entre aqueles apresentados para seleção. O valor arbitrado deverá ser aceito por
escrito, com expressa renúncia a quaisquer outros valores.
15.6. Caso a Comissão de Avaliação entenda que nenhum dos estudos apresentados atende
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satisfatoriamente ao escopo indicado na autorização, não selecionará qualquer deles para
utilização em futura concessão, caso em que todos os documentos apresentados poderão
ser destruídos se não forem retirados em até 30 (trinta) dias da publicação da decisão.
16.

DO ACOMPANHAMENTO DO CHAMAMENTO PELOS AUTORIZADOS

16.1. Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Termo de
Referência poderão ser obtidos pelos telefones (82) 3315-1534, pelo e-mail
ppp.al@seplag.al.gov.br ou pelo site www.seplag.al.gov.br.
16.2. Os interessados deverão consultar o sítio da SEPLAG continuamente, com vistas a
tomarem conhecimento de possíveis alterações e esclarecimentos prestados relativos ao
objeto, sob pena de não serem conhecidas reclamações.
16.3. O Estado de Alagoas assegurará igual acesso a todos os autorizados às informações
relevantes para a realização dos estudos.
17.

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

UNIDADE DE PPP DA SEPLAG:
Gustavo Martins Delduque de Macedo (Assessor Especial e Coordenador da Unidade de PPP)
Rua Cincinato Pinto, nº 503, Centro, Maceió-AL, CEP 57020-050 | Fone: (82) 3315-1534
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO –
SETRAND:
Andreia Nunes Estevam (Superintendente Especial de Transporte e Desenvolvimento Urbano)
Rua Boa Vista, nº 453, Centro, Maceió-AL, CEP 57020-110 | Fone: (82) 3315-5700
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 02/2016
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1º

2º

3º
4º

Critérios Específicos de Pontuação
- Consistência de dados e grau de aprofundamento nos estudos: caracterização
do problema; fontes e tratamento dos dados utilizados; abrangência da área de
estudo; aderência dos aspectos abordados no conhecimento do problema com o
objeto do PMI.
- Grau de aderência entre a proposta apresentada e os problemas levantados; as
políticas e planos municipais e estadual; pontos críticos identificados.
- Clareza dos dados e métodos utilizados para identificação da demanda atual e
projeções;
- Faseamento da operação do Projeto, considerando um horizonte temporal de
acordo com as limitações previstas no modelo a ser proposto.
- Grau de eficiência, principalmente segurança, autonomia e rapidez, da
integração entre os sistemas de transporte e das transferências realizadas,
considerando o atendimento da demanda projetada e seus desejos de viagens,
bem como da fluidez proporcionada ao tráfego.
- Melhor Integração física e operacional com os sistemas de transporte público
existentes na área de abrangência do projeto, observando o conforto do usuário e

Pontos
Até 10

Até 20

Até 20
Até 10
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a qualidade e o dimensionamento do sistema a ser estruturado.
- Localização e arquitetura das instalações do sistema considerando fatores de
5º segurança, funcionalidade, operacionalidade, mínima intervenção no espaço
Até 10
público e possibilidade de exploração comercial do seu espaço.
- Estruturação econômica da construção, conservação, operação, manutenção e
6º
Até 10
gestão do sistema proposto.
- Modelagem econômico-financeira e jurídica para a implantação e operação do
7º
Até 10
sistema.
- Cronograma de eventos constando todas as fases de implantação, operação e
8º manutenção do sistema, considerando o horizonte temporal de acordo com as
Até 10
limitações previstas no modelo a ser proposto.
- Princípios de sustentabilidade ambiental do projeto, considerando: na execução
das obras – solução de preservação ambiental, adoção de mecanismos de
prevenção de acidentes e controle de poluição ambiental e sonora, soluções de
tráfego para mitigação dos impactos durante as obras, tratamento de resíduos,
prevenção de riscos de acidentes de trabalho, percentual de utilização de mão de
9º
Até 10
obra local;
- Na operação do sistema proposto – matriz e consumo energético, emissão de
poluentes, emissão e controle de ruídos, distância e condições de acesso às
instalações, impactos na paisagem, riscos de acidentes de operação, qualidade
da manutenção proposta.
Menor valor do custo total (CAPEX + OPEX) e sua adequação à previsão do
10º que vai ser faturado com a exploração dos serviços a serem prestados após a
Até 10
implantação do PROJETO.
Pontuação total máxima
120
- Havendo empate, prevalecerá aquele que obtiver a maior nota no 10º Critério acima referido.
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PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 02/2016
ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA

