GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

CONSULTA PÚBLICA
O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, comunica que
encontra-se aberta CONSULTA PÚBLICA relativa à concessão do Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. Este procedimento atende ao disposto no artigo 39 da Lei Federal
8.666/93 e tem por finalidade realizar contato com o mercado e potenciais interessados na
concessão, a qual encontra-se em fase de revisão. Contribuições serão aceitas,
especialmente no tocante aos tópicos abaixo:
•

•
•

•

Dentre os requisitos mínimos, quais os são os mais críticos para que o Centro de
Convenções Ulysses Guimarães seja considerado referência nacional na área (em
termos de estrutura, equipamentos, tecnologia, serviços e outros)?
Para que a Praça dos Namorados se torne uma área de utilização complementar ao
Centro de Convenções, quais melhorias poderiam ser implementadas?
Além da locação de espaços, que outras fontes de receita podem ser exploradas de
forma viável no Centro de Convenções (ex.: publicidade, naming rights,
estacionamento/vallet, serviços de telecomunicação/TI, locação de equipamentos
especiais)? É possível realizar uma estimativa de receita anual para cada?
Após as melhorias sugeridas no Centro de Convenções, qual seria uma previsão
realista de ocupação dos espaços para os anos de concessão?

Esta CONSULTA PÚBLICA estará aberta das 8h, do dia 14/03/2017, às 18h do dia
24/03/2017. Os interessados poderão se manifestar por intermédio do telefone (61) 33128493, e-mail ppp@fazenda.df.gov.br ou por escrito para o protocolo geral da Secretaria de
Estado de Fazenda até às 18h do dia 24/03/2017, no endereço: SBN Qd. 02 Bl. A Ed. Vale do
Rio Doce, 9º andar, sala 902 Brasília - DF - CEP 70040-909.
Mais informações poderão ser obtidas por meio do e-mail da Subsecretaria de Parcerias
Público Privadas ou pelo telefone (61) 3312-8493.
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