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SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

AVISO DE RESULTADO DE COMISSÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2016.

A Subsecretaria de Compras Governamentais torna público o resultado da análise realizada
pela Comissão instituída por meio da Ordem de Serviço nº 06/2016, publicada na edição nº
167 do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) do dia 02/09/2016, relativa à Dispensa de
Licitação nº 02/2016, nos termos do Inciso IV, do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, referente à
contratação de serviço de bombeiros civis, que atuem na prestação de brigada contra in-
cêndio e pânico, com alocação de postos diurnos e noturnos, para atender demanda da
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Distrito Federal
e de Outros Órgãos, na qual foi declarada vencedora a empresa City Service Segurança Ltda.,
CNPJ 37.077.716/0001-05, com o preço final de R$ 2.568.150,12 (dois milhões, quinhentos
e sessenta e oito mil, cento e cinquenta reais e doze centavos). O processo, nº
410.002.911/2016, encontra-se à disposição dos interessados, para vistas, na Subsecretaria de
Compras Governamental, no Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 5º Andar, Sala 500,
Brasília/DF - CEP 70.075-900, no horário comercial.

LEONARDO RODRIGO FERREIRA
Subsecretário

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2015,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 05/2002

Processo: 413.000.059/2015. Partes: Iprev-DF X FUNAP. Objeto: prorrogação do prazo da
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses e alteração da Cláusula Quinta, passando o
valor do contrato para R$ 80.017,92 (oitenta mil e dezessete reais e noventa e dois centavos);
Vigência: 20.09.2016 a 19.09.2017. Assinatura: 20.09.2016; Signatários: pelo Iprev-DF,
Adler Anaximandro de Cruz e Alves, Diretor Presidente; pela FUNAP, NERY MOREIRA
DA SILVA, Diretor Executivo.

DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE COMPRAS
O DIRETOR DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento do artigo 16 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei (Distrital) n° 938, de 20 de outubro de 1995,
TORNA PÚBLICO as despesas realizadas nos meses de Abril a Agosto de 2016, re-
lacionadas na seguinte ordem: empenho, fornecedor, objeto e valor total; 2016NE00616 Fino
Sabor IND. e COM. LTDA, material de consumo, conforme processo 413.000.086/2016,
valor total de R$ 1.669,50; 2016NE00441 R & J COMÉRCIO DE EQUIP. Contra Incêndio
LTDA-EPP, prestação de serviços, conforme processo 413.000.093/2016, valor total de R$
282,80; 2016NE00811 OI S.A., prestação de serviços telefonia fixa, conforme processo
413.000.056/2016, valor total de R$ 27.493,85; 2016NE00847 SERPRO Serv. Federal de
Proc. de Dados, certificação digital, conforme processo 413.000.094/2016, valor total R$
170,00.

DOUGLAS RAMIRO CAPELA

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2016.
O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, torna pública a
retificação do Edital de Concorrência nº 001/2016 - SEF, publicado no DODF nº 170, de 08
de setembro de 2016, conforme o disposto nos itens 9.1, "a", e 9.3. Por não implicar
alterações ou reformulação da proposta, ou o cumprimento de novas exigências, não haverá
reabertura do prazo para entrega dos envelopes. Os documentos de CREDENCIAM E N TO ,
PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser en-
tregues entre 9:00 e 17:00 horas, do período que se estende da publicação do presente
EDITAL até 24/10/2016, na sede da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, situada no
SBN Qd.02 Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, Brasília - DF - CEP 70.040-
909. O Edital e os documentos referentes à concessão poderão ser obtidos no site www.par-
ceria.df.gov.br. Contatos: (61) 3312-8493, e-mail: ppp@fazenda.df .gov. b r.

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2013.
PROCESSO: 040.001.797/2013 - DAS PARTES: DF/SEF X PAULISTA SERVIÇOS E
TRANSPORTES LTDA. DO OBJETO DO CONTRATO: O Contrato tem por objeto a
contratação por adesão de ata de registro de preços de empresa especializada para prestação
de serviços terceirizados de motoristas e digitadores, consoante especifica a ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS e do Edital e seus Anexos do Pregão Presencial nº 07/2012 fls.
(29/142) e a Proposta de fls. (206 a 218), que passam a integrar o presente Termo, com fins
de atender as demandas desta SEF". DO OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo
visa: à REPACTUAÇÃO para adequação do preço contratual em face do incremento no
custo decorrente do aumento dos salários e encargos levados das seguintes categorias:
Motorista: CCT 2016/2016 registro/MTE DF000051/2016 e Decreto Distrital n°
36.762/2015; Digitador: CCT 2014/2015 registro/MTE DF000708/2014, CCT 2015/2016
registro/MTE DF000654/2015 e Decreto Distrital n° 36.762/2015, consoante cálculos da
Gerência de Análise e Prestação de Contas GAPC/DICON/SUAG/SEF lançados às fls. (1101
a 1106), com base na alínea "d", inc. II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e em conformidade com
a Cláusula Quinta do Contrato fls. (290 a 304). à REDUÇÃO DO VALOR DO CONTRATO,
atendimento à Circular nº 004/2016, de 24 de março de 2016, da GOVERNANÇA-DF,

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

resultante da Repactuação decorrente da subcláusula 2.1, acima, consoante os cálculos da
Gerência de Análise e Prestação de Contas - DICON/SUAG/SEF, fls. (1101 a 1106). à
PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, a partir de
09 de julho de 2016 a 09 de julho de 2017 ou até a conclusão de nova licitação, o que
ocorrer primeiro, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, c/c Cláusula Oitava do
contrato. DO VALOR: O valor do Contrato após repactuado nos termos citados da Cláusula
Terceira, e considerando o contido na subcláusula 4.1., passa de R$ 1.046.999,76 (um
milhão, quarenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) para
R$ 908.904,74 (novecentos e oito mil, novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos).
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: AN-
DERSON BORGES ROEPKE, na qualidade de Subsecretário da Subsecretaria de Ad-
ministração Geral - SUAG/SEF; Pela CONTRATADA: ALMON BOTELHO ALVARENGA
JUNIOR, na qualidade de representante.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2015.
PROCESSO: 040.000.438/2015 - DAS PARTES: DF/SEF X MÓDULO ENGENHARIA,
CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA: DO OBJETO: O presente Termo Aditivo
objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir
de 15/09/2016, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, c/c Cláusula Oitava do
contrato. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir de 15/09/2016
até 15/09/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANDERSON BORGES
ROEPKE, na qualidade de Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral-
SUAG/SEF; Pela CONTRATADA: EDMILSON DE CARVALHO RODRIGUES, na qua-
lidade de Diretor Comercial.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2015.
PROCESSO: 040.004.012/2014 - DAS PARTES: DF/SEF X RT Máquinas Comércio e

Serviços LTDA-EPP: DO OBJETO DO CONTRATO O presente CONTRATO tem por

objetivo a prestação de serviços de empresa de pequeno porte e/ou microempreendedores

especializado nos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de me-

canografia e reprografia, com reposição de peças, da Secretaria de Estado de Fazenda do

Distrito Federal-SEF/DF. DO OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo objetiva a

prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso

II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. DA ASSINATURA: 30/08/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo DIS-

TRITO FEDERAL: ANDERSON BORGES ROEPKE, na qualidade de Subsecretário de

Administração Geral; Pela CONTRATADA: Rogério Paz Campelo, na qualidade de Sócio

A d m i n i s t r a d o r.

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

II TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB Nº 2014/277
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: SEAT SISTEMAS ELE-
TRÔNICOS DE ATENDIMENTO DO BRB. Objeto do Contrato: Manutenção do sistema de
senhas das unidades de atendimento do BRB. Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da
vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 30/10/2016 até 30/10/2017. Aditivo
firmado em: 15/09/2016. Signatários pelo BRB: Katia do Carmo Peixoto de Queiroz e pela
Contratada: Penha Aparecida de Andrade Maass. Processo nº: 041.000.991/2014. Marcelo
Varela. Gerente de Área e.e.

I TERMO ADITIVO AO CONTRATO BRB Nº 2015/211
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: SÉRGIO MACHADO REIS
- EPP. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de monitoramento clipagem de mídias
eletrônicas para o BRB (Rádio e TV). Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência
contratual por 12 (doze) meses, a partir de 29/10/2016 até 29/10/2017. Aditivo firmado em:
19/09/2016. Signatários pelo BRB: Vasco Cunha Gonçalves e pela Contratada: Sérgio Ma-
chado Reis EPP. Processo nº: 041.000.388/2015. Marcelo Varela. Gerente de Área e.e.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2016/074
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão
Eletrônico nº 074/2016. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 06/10/2016, às
10h, www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Registro de Preços para fornecimento de
Solução de Monitoramento de Performance de Aplicações de Tecnologia da Informação -
APM (Application Performace Management), incluindo aquisição de licença de uso de
software perpétua e não exclusiva, instalação e configuração de software, treinamento,
garantia e serviços especializados de implantação de aplicações, configuração de painéis
gerenciais de dados (dashboards), e de análise técnica de dados, conforme condições e
especificações constantes deste Edital e seus anexos. Valor estimado: R$ 4.331.386,33 (Qua-
tro milhões trezentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e três
centavos). Local de obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG:
925008. Processo nº 247/2016. Marcelo Varela. Pregoeiro

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público que a comissão administrativa da
DIPES ratificou ato de dispensa de licitação em 20/9/2016, com fundamento no Art. 24,
Inciso XI da Lei n° 8.666/93, para contratação da empresa SECURITY SEGURANÇA
LTDA visando à prestação de serviços de vigilância para a agência do BRB em Cuiabá-MT
pelo período aproximado de 15 (quinze) meses, remanescente do contrato BRB nº 2015/074.
Valor mensal: R$11.493,42 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e dois
centavos). Processo nº: 1.227/2014. Marcelo Varela - Gerente de Área e.e.

SUPERINTENDÊNCIA DE MARKETING

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O BRB - Banco de Brasília S.A. para patrocínio à E.M.S. Eventos Ltda - ME, projeto "Casa
Cor Brasília 2016" pelo valor global de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), torna público que
o Diretor-Presidente do BRB ratificou o ato de inexigibilidade de licitação em 19/09/2016
com base no caput do artigo 25 da Lei n.º 8.666/93. Nota Executiva PRESI/SUMAR/GE-
PAR-2016/065. Contrato: 2016/201. Assinatura: 20/09/2016. Vigência: 120 dias após a as-
sinatura. Signatários pelo BRB: José Antônio Mendes Fernandes. Pelo Contratado: Eliane
Moreira Martins. Executor: José Antônio Mendes Fernandes. Processo: 1.085/2016.

JOSÉ ANTÔNIO MENDES FERNANDES
Superintendente SUMAR

fsadionisio
Realce



AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 – SEF 

 

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, torna pública a 

retificação do Edital de Concorrência nº 001/2016 – SEF, publicado no DODF nº 170, de 08 de 

setembro de 2016, conforme o disposto nos itens 9.1, “a”, e 9.3. 

 

1. Retificação do Item 1.2, do Edital, página 5: 

Onde se lê: 

1.2. BEM PÚBLICO – Área objeto da CONCESSÃO, totalizando 54.000,00 m² (quarenta e nove 

mil oitocentos e quarenta e nove metros quadrados), sendo delimitada pelo perímetro descrito e 

detalhado no ANEXO I deste EDITAL 

Leia-se: 

1.2. BEM PÚBLICO – Área objeto da CONCESSÃO, totalizando 49.849,00 m² (quarenta e nove 

mil oitocentos e quarenta e nove metros quadrados),  sendo delimitada pelo perímetro descrito 

e detalhado no ANEXO I deste EDITAL; 

 

2. Retificação do Item 2.2, do Edital, página 8: 

Onde se lê: 

2.2. A área objeto da CONCESSÃO totaliza 54.000,00 m² (quarenta e nove mil oitocentos e 

quarenta e nove metros quadrados), conforme as plantas existentes no ANEXO I deste EDITAL. 

Leia-se: 

2.2. A área objeto da CONCESSÃO totaliza 49.849,00 m² (quarenta e nove mil oitocentos e 

quarenta e nove metros quadrados), conforme as plantas existentes no ANEXO I deste EDITAL.  

 

3. Retificação do título do Anexo XI, do Edital: 

Onde se lê: 



Anexo XII 

Leia-se: 

Anexo XI 

 

5. Retificação do título do Anexo XIII, do Edital: 

Onde se lê: 

Anexo XIV 

Leia-se: 

Anexo XIII 

 

Por não implicar em alterações ou reformulação da proposta, ou o cumprimento de novas 

exigências, não haverá reabertura do prazo para entrega dos envelopes. 

 

 

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA 

Secretário de Estado de Fazenda 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 

 

1 
  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

EDITAL Nº 001/2016 – SEF 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda torna público, para 

conhecimento de quantos possam se interessar, que se encontra aberta a concorrência, do tipo 

MAIOR OFERTA de valor pago pela OUTORGA, com a finalidade de selecionar a PROPOSTA 

mais vantajosa, apresentada por empresa ou consórcio de empresas, para a celebração de 

contrato de CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA, tendo por objeto a reforma, modernização e 

operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e áreas adjacentes, para a realização 

de feiras, exposições e eventos. 

 

A Licitação é realizada, segundo a modalidade concorrência, e obedece às normas gerais da 

Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei nº 1.137, de 10 de julho de 1996, e 

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais normas vigentes sobre a 

matéria, e regula-se pelo disposto no presente EDITAL. 

 

A licitação será processada com inversão da ordem das fases de habilitação e de julgamento, 

na forma do Art. 18-A, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

 

Será adotado, para fins de julgamento, o critério de maior oferta do valor pago pela OUTORGA 

a ser paga ao PODER CONCEDENTE, conforme o disposto no art. 15, II, da Lei nº 8.987/95, 

observados os parâmetros definidos neste EDITAL e nos seus ANEXOS. 

 

A fase de abertura e análise da PROPOSTA COMERCIAL de cada um dos LICITANTES será 

sucedida da fase de lances em viva voz, da qual participarão, somente, os LICITANTES cujo 

valor oferecido pela OUTORGA consignado em sua PROPOSTA COMERCIAL seja, no mínimo, 
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80% (oitenta por cento) do valor consignado na melhor proposta dentre todas as PROPOSTAS 

COMERCIAIS apresentadas. 

Após o julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

analisará os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

Os documentos de CREDENCIAMENTO, PROPOSTA COMERCIAL, e os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO deverão ser entregues entre as 9:00 e 17:00 horas, do período que se estende 

da publicação do presente EDITAL até 24/10/2016, na sede da SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA, situada no SBN Qd.02 Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, Brasília – DF 

– CEP 70.049-909. 

 

A abertura do envelope PROPOSTA COMERCIAL acontecerá no dia 25/10/2016 às 10h30min, 

na sede da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, situada no SBN Qd.02 Bl. A, Ed. Vale do 

Rio Doce, 9º andar, sala 902, Brasília – DF – CEP 70.049-909. 

 

A LICITAÇÃO foi precedida de Audiência Pública, nos termos do artigo 39, da Lei Federal nº 

8.666/93, e alterações posteriores, devidamente divulgadas no Diário Oficial do Distrito Federal 

e no site da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA www.fazenda.df.gov.br, e realizada em 

10 de maio de 2016. 

 

A licitação também foi precedida de Consultas Públicas realizadas nos períodos de 20/04/2016 

a 20/05/2016 e de 22/08/2016 a 29/08/2016. 

 

O EDITAL completo pode ser obtido gratuitamente por meio da Internet, no site 

www.parceria.df.gov.br. 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA não se responsabiliza pelo texto e ANEXOS de 

editais obtidos ou conhecidos de forma e local diversos do disposto no item acima. 
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A obtenção do instrumento convocatório não é requisito para a participação na LICITAÇÃO, a 

qual implica, porém, a integral e incondicional aceitação de todos os termos, disposições e 

condições do EDITAL, bem como das demais normas aplicáveis. 

 

Com exceção das obrigações contratuais, as informações, estudos, pesquisas, investigações, 

levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados relacionados à 

CONCESSÃO e disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE têm caráter meramente 

referencial e não vinculante, cabendo aos interessados o exame de todas as instruções, 

condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis à 

CONCESSÃO, responsabilizando-se, ainda, pelos custos e despesas referentes às 

providências necessárias à elaboração de suas PROPOSTAS COMERCIAIS e à participação 

na LICITAÇÃO. 

 

Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em Língua Portuguesa, na forma 

impressa e em meio magnético. 

  

Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

 

• as definições contidas no item 1 deste EDITAL (Definições), serão grafadas sempre em 

maiúsculo e terão o significado explicitado no aludido item; 

• os títulos dos capítulos e dos itens do EDITAL e dos ANEXOS não devem ser usados 

na sua aplicação ou interpretação; 

• no caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles emitidos pelo PODER 

CONCEDENTE; 

• no caso de divergência entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, 

prevalecerá aquele de data mais recente. 
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CAPITULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. DEFINIÇÕES 

 

Em especial são adotadas as definições dispostas neste item, sem prejuízo de definições 

inseridas em outros pontos do EDITAL. 

 

1.1. ADJUDICATÁRIO – LICITANTE vencedor do processo licitatório, ao qual será 

adjudicado o objeto da licitação; 

 

1.2. BEM PÚBLICO – Área objeto da CONCESSÃO, totalizando 49.849,00 m² (quarenta e 

nove mil oitocentos e quarenta e nove metros quadrados), sendo delimitada pelo perímetro 

descrito e detalhado no ANEXO I deste EDITAL; 

 

1.3. CADERNO DE ENCARGOS – Conjunto de informações técnicas e operacionais 

apresentado pelo LICITANTE para a exploração do objeto da CONCESSÃO, apresentado em 

conformidade com as orientações constantes neste EDITAL e no ANEXO III – CADERNO DE 

ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA; 

 

1.4. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (COMISSÃO) – Comissão designada pela 

Portaria SEF nº 167, de 30 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 

31 de agosto de 2016, que será responsável por receber, examinar e julgar todos os 

documentos e conduzir os procedimentos relativos à licitação; 

 

1.5. CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA – Concessão que, neste edital, tem por objeto a 

reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e áreas 

adjacentes, para a realização de feiras, exposições e eventos; 

 

1.6. CONCESSIONÁRIA – Sociedade anônima, com o fim específico e exclusivo de uso e 

de exploração do BEM PÚBLICO. 
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1.7. CONSORCIADO – Sociedade, fundo ou pessoa jurídica integrante de CONSÓRCIO; 

 

1.8. CONSÓRCIO – Grupo de pessoas jurídicas que se unem objetivando agregar 

capacitação técnica, econômica e financeira para a participação na LICITAÇÃO; 

 

1.9. CONTRATO – Instrumento jurídico responsável por disciplinar os direitos e obrigações 

das partes no âmbito desta CONCESSÃO, nos termos da minuta constante do ANEXO II; 

 

1.10. CONTROLADA – Qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo CONTROLE 

é exercido por outra pessoa, física ou jurídica, ou fundo de investimento; 

 

1.11. CONTROLADORA – Qualquer pessoa, física ou jurídica, ou fundo de investimento que 

exerça CONTROLE sobre outra pessoa jurídica ou fundo de investimento; 

 

1.12. CONTROLE – Poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de 

voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, 

direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos 

administradores ou gestores de outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidades de 

previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades e 

orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidade 

de previdência complementar; 

 

1.13. CREDENCIAMENTO – Conjunto de documentos exigidos do(s) representante(s) de 

cada LICITANTE para agir em seu nome no âmbito da LICITAÇÃO; 

 

1.14. EDITAL – O presente instrumento convocatório e seus ANEXOS, regulador dos termos 

e condições desta LICITAÇÃO; 
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1.15. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – a garantia a ser prestada pela 

CONCESSIONÁRIA de forma a garantir o fiel cumprimento de suas obrigações previstas no 

CONTRATO; 

 

1.16. GARANTIA DE PROPOSTA – garantia fornecida por cada LICITANTE para participar 

da LICITAÇÃO, de modo a assegurar a manutenção da proposta apresentada, em todos os 

seus termos, respeitado o disposto neste EDITAL; 

 

1.17. HABILITAÇÃO – fase do procedimento licitatório destinada à comprovação da 

habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação técnica e da qualificação 

econômico-financeira do LICITANTE; 

 

1.18. LICITAÇÃO – o procedimento licitatório disciplinado por este EDITAL, cujo objetivo 

consiste em selecionar, entre as propostas apresentadas, a que melhor atenda ao interesse do 

PODER CONCEDENTE, com base nos critérios previstos neste EDITAL; 

 

1.19. LICITANTE – pessoa jurídica que concorre à LICITAÇÃO, isoladamente ou reunida em 

CONSÓRCIO;  

 

1.20. MAIOR OFERTA – critério de julgamento desta LICITAÇÃO, correspondente ao maior 

valor oferecido para a OUTORGA; 

 

1.21. OUTORGA – valor que a CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER CONCEDENTE, de 

acordo com o oferecido em sua PROPOSTA COMERCIAL, pelo uso e exploração do BEM 

PÚBLICO, respeitado o valor mínimo anual de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil 

reais); 

 

1.22. PODER CONCEDENTE – o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA; 
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1.23. PROPOSTA – o conjunto de documentos entregues por cada LICITANTE neste 

processo licitatório, englobando o CREDENCIAMENTO, a PROPOSTA COMERCIAL e os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

 

1.24. PROPOSTA COMERCIAL - proposta financeira referente ao valor do pagamento pela 

OUTORGA a ser paga pela CONCESSIONÁRIA, ofertada pelo LICITANTE, de acordo com o 

modelo constante no ANEXO IX; 

 

1.25. SECRETARIA – Secretaria de Estado de Fazenda, órgão responsável pela condução 

do processo licitatório; 

 

1.26. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) – pessoa jurídica a ser constituída 

pelo ADJUDICATÁRIO, sob a forma de sociedade anônima, nos prazos e condições 

estabelecidos no EDITAL e no CONTRATO, com a finalidade de explorar o objeto da 

CONCESSÃO;  

 

1.27. SUBCONTRATAÇÃO – atribuição a terceiro da execução das obras no BEM PÚBLICO 

e/ou do gerenciamento ou operação do espaço de feiras e eventos; 

 

1.28. VISITA TÉCNICA – vistoria da área que integra do bem público objeto da concessão. 

 

 

2. DO OBJETO DA CONCESSÃO 

 

2.1. A presente CONCESSÃO tem por objeto a reforma, modernização e operação do 

CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, e áreas adjacentes, para a realização 

de feiras, exposições e eventos, nos termos do ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO e do seu 

ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. 

 

2.2. A área objeto da CONCESSÃO totaliza 54.000,00 m² (cinquenta e quatro mil metros 

quadrados), conforme as plantas existentes no ANEXO I deste EDITAL. 
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2.2.1. As plantas em formato AutoCAD (dwg) referentes à área objeto dessa concessão serão 

disponibilizadas aos LICITANTES mediante requerimento à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO. 

 

2.3. As receitas a serem obtidas pela CONCESSIONÁRIA decorrerão dos valores auferidos 

em razão do uso e da exploração do BEM PÚBLICO. 

 

2.4. Todos os bens imóveis ou móveis incorporados pela CONCESSIONÁRIA no BEM 

PÚBLICO, por acessão física ou intelectual, assim como todas as benfeitorias realizadas, ainda 

que úteis ou necessárias, reverterão ao patrimônio público ao final da CONCESSÃO, não sendo 

admitida qualquer indenização por bens móveis ou imóveis ainda não depreciados quando do 

termo final da CONCESSÃO. 

 

 

3. DO PRAZO DA CONCESSÃO 

 

3.1. O prazo de vigência será de 20 (vinte) anos, contados da DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO, admitida a sua eventual prorrogação, observados os termos e 

condições fixados no CONTRATO. 

 

 

4. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar da LICITAÇÃO empresas brasileiras ou empresas estrangeiras, nos 

termos dos artigos 1.134 a 1.141 do Código Civil e do artigo 28, inciso V, da Lei Federal nº 

8.666/93, fundos de investimentos, entidades de previdência privada e instituições financeiras, 

isoladamente ou como membro de CONSÓRCIO, desde que satisfaçam plenamente todos os 

termos e condições deste EDITAL. 

 

4.2. Não poderão participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em CONSÓRCIO: 
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a) empresas e/ou outras entidades cujos dirigentes, gerentes, sócios ou controladores, 

responsáveis técnicos ou legais sejam dirigentes de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, que tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou 

que estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, 

do Distrito Federal ou com qualquer de seus órgãos descentralizados; 

 

b) pessoa física ou jurídica que tenha participação direta ou indireta com outros 

LICITANTES; 

 

c) aqueles impedidos de contratar com o Distrito Federal, nos termos do art. 12, da Lei 

Federal 8.429/1992, ou do art. 38, II, da Lei Federal 12.259/2011. 

 

5. DOS CONSÓRCIOS 

 

5.1. Em se tratando de CONSÓRCIO e observadas as demais exigências fixadas neste 

EDITAL, a participação dos LICITANTES deverá atender ao disposto no art. 33, da Lei Federal 

n.º 8.666/93, bem como ao art. 19, da Lei Federal n.º 8.987/95, e suas alterações, ficando ainda 

condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: 

 

a) cada CONSORCIADO deverá atender individualmente às exigências relativas à 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do EDITAL; 

 

b) deverá ser apresentado, junto com os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o 

correspondente termo de compromisso de constituição de SPE, por instrumento público ou 

particular, subscrito pelos CONSORCIADOS por meio de seus representantes legais, com 

indicação do respectivo líder, observado o disposto no art. 33, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, 

bem como o disposto no subitem 16.1.2 do presente EDITAL; 

 

c) não será permitida a participação de um mesmo LICITANTE como CONSORCIADO em 

mais de um CONSÓRCIO, ou individualmente em mais de uma PROPOSTA; 
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d) somente se admitirá a participação de sociedades CONTROLADAS, 

CONTROLADORAS ou sob CONTROLE comum de uma mesma LICITANTE, quando 

estiverem no mesmo CONSÓRCIO. 

 

5.1.1. Não há limite de número mínimo ou máximo de CONSORCIADOS para cada 

CONSÓRCIO. 

 

5.2. O CONSÓRCIO vencedor deverá promover, antes da celebração do CONTRATO, a 

constituição da SPE, nos termos do art. 20, da Lei Federal nº 8.987/95, e conforme as regras 

previstas neste EDITAL, observando, na composição de seu capital social, o estabelecido no 

CONTRATO e mantendo participações idênticas àquelas constantes do termo de compromisso 

de constituição de SPE apresentado na LICITAÇÃO. 

 

5.3. Não serão admitidas a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão dos 

CONSORCIADOS até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, a partir do que deverão ser 

observadas as regras de transferência da CONCESSÃO e de transferência do CONTROLE da 

CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO. 

 

5.4. A desclassificação ou a inabilitação de qualquer CONSORCIADO acarretará a 

desclassificação ou a inabilitação automática do CONSÓRCIO da presente LICITAÇÃO. 

 

5.5. As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo CONSÓRCIO, por 

intermédio de qualquer dos CONSORCIADOS isoladamente ou pela soma das qualificações 

técnicas apresentadas pelos CONSORCIADOS, observado o disposto neste EDITAL. 

 

5.6. Os integrantes do CONSÓRCIO serão solidariamente responsáveis, perante o PODER 

PÚBLICO, pelos atos praticados durante a LICITAÇÃO. 

 

5.6.1. A responsabilidade solidária dos CONSORCIADOS cessará, para fins das obrigações 

assumidas em virtude da presente LICITAÇÃO: 
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a) no caso de o CONSÓRCIO ter sido o LICITANTE vencedor, após a DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO; e 

 

b) no caso de o CONSÓRCIO não ter sido o LICITANTE vencedor, em até 30 (trinta) dias 

contados da DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO. 

 

5.7. A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação de todos os 

termos e condições deste EDITAL. 

 

 

6. DOS RECURSOS 

 

6.1. Eventuais recursos cabíveis, em conformidade com o artigo 109, da Lei Federal nº 

8.666/93, e suas alterações, deverão ser endereçados à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão da qual se 

recorre. 

 

6.2. Os LICITANTES serão comunicados da interposição de recurso por meio de publicação 

no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

6.2.1. Uma vez publicado no Diário Oficial do Distrito Federal o comunicado acerca da 

interposição de recurso, os LICITANTES terão o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para 

apresentar as respectivas impugnações, em conformidade com o § 3º, do Artigo 109, da Lei 

8.666/93. 

 

6.2.2. A retratação da autoridade, realizada de ofício, que importe em situação prejudicial a 

algum dos LICITANTES, reabrirá a fase recursal apenas no tocante à questão nova aduzida. 

 

6.3. O recurso, subscrito por representante legal ou procurador com poderes específicos ou 

por pessoa credenciada, deverá ser protocolado na sede da SECRETARIA, situada no SBN 

Qd.02 Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, Brasília – DF – CEP 70.049-909. 
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7. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

7.1. Caso quaisquer interessados necessitem de esclarecimentos ou informações 

complementares a respeito da LICITAÇÃO, deverão solicitá-los até 20 (vinte) dias antes da data 

fixada para a sessão pública de abertura do certame, enviando a solicitação por escrito, bem 

como via e-mail: ppp@fazenda.df.gov.br ao presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, na sede da SECRETARIA, situada no SBN Qd. 02, Bl. A Ed. Vale do Rio Doce, 9º 

andar, sala 902 – Brasília - DF, até às 17:00 horas do dia 05/10/2016, identificando o item ao 

qual se refere a solicitação de esclarecimento. 

 

7.1.1. Não serão respondidas questões que não digam respeito à presente LICITAÇÃO, ou 

que tenham sido formuladas de forma distinta da estabelecida no item 7.1. 

 

7.2. As respostas aos esclarecimentos solicitados conforme o subitem 7.1 acima serão 

apresentadas até 10 (dez) dias antes da data fixada para a sessão pública de abertura do 

certame e disponibilizadas a todos os interessados, por meio eletrônico, no site da 

SECRETARIA www.parceria.df.gov.br, sem identificação do responsável pela solicitação de 

esclarecimentos. 

 

7.3. Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas ao PODER CONCEDENTE 

serão consideradas como entregues na data de seu recebimento pelo destinatário, exceto as 

recebidas após às 18h (horário de Brasília), inclusive no caso de correspondências dirigidas a 

endereço eletrônico, que, em tal hipótese, serão consideradas como recebidas no dia útil 

imediatamente posterior. 

 

8. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

8.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este EDITAL, devendo protocolar seu 

pedido de impugnação perante a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data estabelecida para a sessão pública de entrega dos envelopes, sob pena de 
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decadência do direito, devendo a COMISSÃO julgar e responder às eventuais impugnações em 

até 2 (dois) dias úteis. 

 

8.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente EDITAL, na forma do artigo 41, § 

2º, da Lei 8.666/93, o LICITANTE que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data 

estabelecida para a sessão pública de entrega dos envelopes. 

 

8.3. As impugnações ao EDITAL deverão ser exclusivamente escritas, no suporte físico em 

papel, devidamente rubricadas e assinadas pelo responsável e, no caso de pessoa jurídica, pelo 

seu representante legal ou procurador, dirigidas ao Presidente da COMISSÃO e entregues, 

dentro do prazo legal, na sede da SECRETARIA – SBN Qd.02 Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce, 9º 

andar, sala 902, Brasília – DF – CEP 70.049-909, no horário ininterrupto das 09:00 às 17:00. 

 

 

9. DAS ALTERAÇÕES NO EDITAL 

 

9.1. O presente EDITAL poderá ser modificado até a DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS, observando-se as seguintes condicionantes: 

 

a) divulgação da modificação pela mesma forma em que se deu a divulgação do 

EDITAL; e 

 

b) abertura do prazo inicialmente estabelecido, se a modificação afetar 

substancialmente a formulação das PROPOSTAS COMERCIAIS. 

 

9.2. Quando a alteração afetar a formulação da proposta, o prazo de divulgação será 

reaberto, conforme o art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

9.3. Quando a mudança não implicar alterações ou reformulação da proposta, ou o 

cumprimento de novas exigências, não haverá necessidade de reabertura de prazo. 

 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 

 

15 
 

10. VISITA TÉCNICA 

 

10.1.    Para apresentar a proposta, ao LICITANTE é recomendável a realização de 

VISITA TÉCNICA, destinada à verificação das condições, natureza e mensuração dos 

materiais e equipamentos necessários à execução do CONTRATO, sempre com o 

acompanhamento de profissional técnico do PODER CONCEDENTE. 

 

10.1.1. A VISITA TÉCNICA tem como objetivo exclusivo o de permitir aos interessados 

colher os subsídios técnicos tidos por necessários à elaboração da PROPOSTA, de acordo 

com o que o próprio interessado julgar conveniente, de maneira que não caberá nenhuma 

responsabilidade ao PODER CONCEDENTE em função de insuficiência dos dados 

levantados por ocasião da VISITA TÉCNICA. 

 

10.1.2. A VISITA TÉCNICA deverá ser requerida com até 3 (três) dias de antecedência da 

data do agendamento, por meio do email: ppp@fazenda.df.gov.br. 

 

10.2. Novas datas poderão ser agendadas mediante solicitação de qualquer interessado, 

por escrito e devidamente justificadas. 

 

10.3. O comparecimento à VISITA TÉCNICA não é condição obrigatória para a 

participação na LICITAÇÃO, reputando-se, porém, que os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL foram elaborados com perfeito conhecimento, 

pelos LICITANTES, da área da concessão no estado em que se encontra, os quais não 

poderão invocar qualquer insuficiência de dados a ela relacionados como óbice para a 

participação na LICITAÇÃO ou para a plena execução do CONTRATO. 

 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

11.1. Os LICITANTES são responsáveis pela análise direta das condições dos locais para 

a implementação do objeto desta CONCESSÃO e de todos os dados e informações sobre a 

exploração da CONCESSÃO. 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 

 

16 
 

 

11.2. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, 

planilhas e demais documentos ou dados disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE, 

foram realizados e obtidos para fins exclusivos de referência da CONCESSÃO, não 

apresentando qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da 

responsabilidade do PODER CONCEDENTE ou da SECRETARIA perante os LICITANTES 

ou perante a futura CONCESSIONÁRIA. 

 

11.3. Os LICITANTES são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, 

exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis à 

concorrência e à CONCESSÃO. 

 

11.4. Os LICITANTES arcarão com os respectivos custos e despesas que incorrerem para 

a realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e investimentos, 

relacionados à concorrência ou ao processo de contratação. 

 

CAPÍTULO II – DA DOCUMENTAÇÃO 

 

12. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

12.1. A documentação a ser apresentada pelos LICITANTES na presente LICITAÇÃO 

constará dos seguintes envelopes: 

 

a) VOLUME I – CREDENCIAMENTO; 

b) VOLUME II – PROPOSTA COMERCIAL; e 

c) VOLUME III – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

12.2. Após a entrega dos envelopes, não caberá ao LICITANTE desistir de sua proposta, sob 

pena de execução da GARANTIA DE PROPOSTA, salvo se por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 
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12.3. Após o CREDENCIAMENTO (VOLUME I), a LICITAÇÃO será conduzida em 02 (duas) 

fases distintas e sucessivas, na seguinte ordem: 

a) etapa de abertura do VOLUME II, com a análise e o julgamento da PROPOSTA 

COMERCIAL dos LICITANTES; e 

b) etapa de abertura do VOLUME III, com a análise dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO do LICITANTE melhor classificado na fase anterior. 

 

12.4. A abertura dos envelopes e a análise da documentação apresentada pelos LICITANTES 

ocorrerão em sessões públicas, que poderão ser assistidas por quaisquer pessoas, admitida, 

porém, a manifestação apenas dos representantes credenciados dos LICITANTES. 

 

12.5. Para fins da avaliação dos documentos constantes dos VOLUMES II e III abertos, a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu critério, propor o encerramento da sessão 

respectiva, devendo o resultado da análise ser divulgado oportunamente, mediante publicação 

no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

12.6. Os envelopes contendo os documentos de CREDENCIAMENTO, a PROPOSTA 

COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues presencialmente 

na DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, no endereço e dentro do horário indicados no 

Preâmbulo deste EDITAL, fechados, indevassáveis e contendo, em sua parte externa, os 

seguintes dizeres: 

 
 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 SEF – CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA, tendo por objeto a 

reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e áreas 

adjacentes, para a realização de feiras, exposições e eventos. 

[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO] 

VOLUME I – CREDENCIAMENTO 
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CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 SEF – CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA, tendo por objeto a 

reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e áreas 

adjacentes, para a realização de feiras, exposições e eventos. 

[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO] 

VOLUME II – PROPOSTA COMERCIAL 

 

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 SEF – CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA, tendo por objeto a 

reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e áreas 

adjacentes, para a realização de feiras, exposições e eventos. 

[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO]  

VOLUME III – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

12.6.1. Não serão admitidos documentos enviados por via postal, internet, fac-símile, telegrama, 

ou por meio diverso, tampouco em endereço e horário distintos do especificado no subitem 

anterior. 

 

12.7. A PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 

apresentados em 01 (uma) via, encadernada com todas as folhas numeradas sequencialmente, 

inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, 

independentemente de ser mais de um caderno, da primeira à última folha, de forma que a 

numeração da última folha do último caderno reflita a quantidade total de folhas dentro de cada 

envelope, não sendo, em hipótese alguma, permitidas emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas. 

 

12.7.1. Os documentos deverão ser apresentados em sua forma original ou cópia autenticada 

em cartório, sendo admitidas, quanto à GARANTIA DE PROPOSTA, apólices de seguro-garantia 

emitidas digitalmente, situação em que a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO atestará a sua 

autenticidade por intermédio de consulta ao sítio eletrônico da SUSEP. 
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12.7.2. Caso o órgão ou entidade emitente da documentação de regularidade relativa à 

habilitação esteja em greve, desde que comprovada pelo LICITANTE, será permitida a sua 

participação no certame sem a referida documentação, cuja apresentação à COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, no entanto, deverá ser realizada imediatamente após o término da 

greve e condicionará, para todos os efeitos, a celebração do CONTRATO. 

 

12.7.3. Os documentos emitidos pela internet prescindem de autenticação em cartório, sendo 

que a averiguação da sua validade também será feita por intermédio de consulta pela 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO ao endereço eletrônico neles indicado. 

 

12.8. O conteúdo de cada VOLUME II e III, independentemente da quantidade de cadernos, 

trará 01 (um) termo de abertura, 01 (um) índice e 01 (um) termo de encerramento próprio, com a 

indicação do número da página imediatamente antecedente. 

 

12.9. Todas as folhas dos documentos da PROPOSTA COMERCIAL e dos DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO deverão estar rubricadas por um dos representantes dos LICITANTES. 

 

12.9.1. O representante credenciado deverá rubricar sobre o lacre de cada um dos envelopes, 

inserindo ao lado da rubrica, de próprio punho, a data e hora. 

 

12.10. Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas. 

 

12.10.1.  Todos os documentos que constituem o EDITAL, as PROPOSTAS, o CONTRATO, os 

atestados, bem como todas as demais documentações a serem elaboradas e todas as 

correspondências e comunicações a serem trocadas, deverão ser apresentados em Língua 

Portuguesa, idioma oficial desta LICITAÇÃO. 

 

12.10.2.  Documentos de origem estrangeira apresentados em outras línguas somente serão 

admitidos mediante a confirmação de autenticidade pela Representação Diplomática ou 

Consular do Brasil no país de origem do documento, e desde que devidamente traduzidos para o 
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português por tradutor público juramentado matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais 

do Brasil. 

 
12.10.3.  No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua tradução, 

prevalecerá o texto traduzido para a Língua Portuguesa. 

 

12.10.4.  Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por extenso 

na documentação apresentada, prevalecerão os últimos. 

 

13. DAS DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS E SANEAMENTO DE FALHAS SOBRE AS 
INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS VOLUMES 

 

13.1. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO pode, a seu critério, em qualquer fase da 

LICITAÇÃO, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da 

LICITAÇÃO, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

13.2. O LICITANTE é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação civil, 

administrativa e penal, sem prejuízo das demais sanções contempladas no presente EDITAL. 

 

13.3. As complementações de insuficiências ou as correções de caráter formal necessárias ao 

saneamento de falhas caracterizadas como falhas formais no curso do procedimento serão 

admitidas. 

 

13.3.1. Para efeito dos subitens acima, fica estipulado o prazo de até 03 (três) dias corridos, a 

ser definido pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO conforme as circunstâncias do caso 

concreto e a celeridade da LICITAÇÃO, para a apresentação de informações ou a 

complementação, pelo LICITANTE, de insuficiências ou de correções de caráter formal. 

 

13.3.2. Considera-se falha ou defeito formal, pra fins do presente EDITAL, aquele que: 

 

a) não desnature o objeto do documento apresentado; 
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b) permita aferir, com a devida segurança, a informação constante do documento; e 

c) não implique a apresentação de documento que deveria constar originalmente da 

documentação apresentada pelo LICITANTE, nem se refira a fato existente apenas após a DATA 

DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. 

 

14. DO CREDENCIAMENTO – VOLUME I 
 

14.1. Os representantes de cada LICITANTE deverão se apresentar para 

CREDENCIAMENTO perante a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO no mesmo dia, local e 

horário designado para o início da sessão pública de abertura dos envelopes, exibindo a carteira 

de identidade ou outro documento oficial com foto. 

 

14.2. Serão abertos os VOLUMES I de cada um dos LICITANTES, que deverão conter: 

 

a) cópia da carteira de identidade ou outro documento oficial com foto do(s) 

representante(s); 

b) instrumento de mandato que comprove poderes específicos para praticar todos os atos 

referentes a esta LICITAÇÃO, tais como formular ofertas de preços, interpor e/ou desistir de 

recurso, acompanhado do(s) documento(s) que comprove(m) os poderes do(s) respectivo(s) 

outorgante(s), conforme o MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO E DE PROCURAÇÃO 

constante do ANEXO IV; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social; e 

d) declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da LICITAÇÃO, nos 

termos do MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO constante no ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES. 

 

14.2.1. Em se tratando de instrumento particular de mandato, ele deverá ser apresentado com 

firma reconhecida. 

 

14.2.2. Para o caso de CONSÓRCIOS, o instrumento de procuração deverá ser outorgado por 

todos os CONSORCIADOS ou pelo respectivo líder. 
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14.2.3. Não serão aceitas procurações que apenas contenham poderes amplos, que não 

contemplem claramente a presente LICITAÇÃO ou que se refiram apenas a outras licitações ou 

tarefas. 

 

14.3. Os documentos de representação dos LICITANTES serão retidos pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO e juntados ao processo da LICITAÇÃO. 

 

14.4. Não há limitação ao número de representantes credenciados indicados pelos 

LICITANTES. 

 

14.5. A ausência do CREDENCIAMENTO não constituirá motivo para a inabilitação ou 

desclassificação do LICITANTE, o qual não poderá, porém, consignar em ata suas observações, 

rubricar documentos nas sessões, nem praticar os demais atos pertinentes à LICITAÇÃO, 

admitindo-se, ainda assim, a correção de falhas ou a complementação dos documentos 

correspondentes na própria sessão ou em qualquer outra etapa da LICITAÇÃO. 

 

14.6. A qualquer momento durante o processo licitatório, o LICITANTE poderá substituir seu(s) 

representante(s) credenciado(s). 

 

14.7. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 

LICITANTE nesta LICITAÇÃO. 

 

15. DA PROPOSTA COMERCIAL – VOLUME II 
 

15.1. A PROPOSTA COMERCIAL deve observar todos os requisitos formais previstos neste 

EDITAL e seu conteúdo deverá ser expresso em carta dirigida à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, devidamente assinada pelo representante legal do LICITANTE, ou do representante 

legal do líder do CONSÓRCIO, observado o MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, 

acompanhados do MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS e MODELO DE PLANILHA DO 

MODELO PLANO DE NEGÓCIOS constante respectivamente dos ANEXOS IX, X e XI. 

 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 

 

23 
 

15.2. Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA COMERCIAL, sob pena 

de desclassificação. 

 

15.3. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ter validade de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias 

contados da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, devendo ser mantidas, neste período, 

todas as condições nela contidas. 

 

15.4. Somente serão consideradas as PROPOSTAS COMERCIAIS que abranjam a totalidade 

do OBJETO, nos exatos termos deste EDITAL. 

 

15.5. A PROPOSTA COMERCIAL conterá o valor a ser pago pelo LICITANTE ao PODER 

CONCEDENTE a título de valor pago pela OUTORGA, observados os termos e condições 

previstos neste EDITAL. 

 

15.6. Os valores apresentados na PROPOSTA COMERCIAL devem ter como data base a 

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. 

 

15.7. A PROPOSTA COMERCIAL deverá considerar, dentre outros: 

 

a) todos os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas não se limitando às 

financeiras) necessários para a execução do OBJETO da CONCESSÃO; 

b) os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da execução do 

OBJETO da CONCESSÃO; 

c) o prazo da CONCESSÃO; 

d) a reversibilidade dos bens de patrimônio da SPE, observadas as condições fixadas no 

CONTRATO; 

e) a sub-rogação na posição contratual do PODER CONCEDENTE nos contratos previstos 

no ANEXO VI - AGENDA DE EVENTOS, inclusive os valores já percebidos pelo PODER 

CONCEDENTE para realização de tais eventos, que não serão objeto de reembolso à 

CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO, em especial o seu ANEXO VII - TERMO DE 

RESPONSABILIDADE - FEIRAS E EVENTOS JÁ CONTRATADOS; 
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f) as demais obrigações deste EDITAL, do CONTRATO e dos respectivos ANEXOS. 

 

15.8. O LICITANTE deverá apresentar, junto com a sua PROPOSTA COMERCIAL, 

declaração de instituição financeira nacional, emitida em papel timbrado, com assinatura do 

representante legal e do profissional responsável, nos termos do MODELO DE DECLARAÇÃO 

DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA constante do ANEXO V - MODELOS DE DECLARAÇÕES. 

 

15.8.1. A instituição financeira não poderá ser LICITANTE, nem CONTROLADORA, 

CONTROLADA ou entidade sob CONTROLE comum de LICITANTE, tampouco poderá se 

encontrar submetida à liquidação, intervenção ou Regime Especial de Administração Temporária 

– RAET ou regime equivalente. 

 

15.9. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas no 

presente EDITAL, nem preços ou vantagens baseadas nas PROPOSTAS COMERCIAIS de 

quaisquer dos demais LICITANTES. 

 

16. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – VOLUME III 
 

16.1. DA DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER GERAL: 

 

16.1.1. No envelope correspondente ao VOLUME III – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e 

sem prejuízo dos demais documentos indicados nos subitens subsequentes, o LICITANTE 

deverá apresentar: 

 

a) carta de apresentação devidamente assinada, observado o MODELO DE 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO indicado no ANEXO VIII. No caso de CONSÓRCIO, essa 

obrigação poderá ser cumprida apenas pelo respectivo líder; 

b) compromisso de integralização de capital social mínimo da SPE, nos termos do 

CONTRATO, conforme MODELO DE DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO do ANEXO VIII. No 

caso de CONSÓRCIO, essa obrigação deverá ser cumprida por cada um dos respectivos 

integrantes; 
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c) compromisso de adoção, pela SPE, a ser estruturada sob a forma de sociedade por 

ações, de padrões de governança corporativa e de contabilidade, e de elaboração de 

demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal nº 6.404/76 e alterações 

posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, 

conforme MODELO DE DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO do ANEXO VIII. No caso de 

CONSÓRCIO, essa obrigação poderá ser cumprida apenas pelo respectivo líder; e 

d) compromisso de que a empresa adotará mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos 

de ética e de conduta, conforme MODELO DE DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO indicado no 

ANEXO VIII. 

 

16.1.2. No caso de CONSÓRCIO, também deverá ser apresentado o correspondente termo de 

compromisso de constituição de SPE, firmado de acordo com as leis brasileiras, subscrito pelos 

CONSORCIADOS, contendo: 

 

a) a denominação do CONSÓRCIO; 

b) a composição do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação de cada 

CONSORCIADO no capital da futura SPE, observadas as condições do presente EDITAL; 

c) o objetivo do CONSÓRCIO, que deverá ser compatível com esta LICITAÇÃO e com o 

OBJETO do CONTRATO; 

d) a indicação do líder do CONSÓRCIO, que deverá ser pessoa jurídica brasileira, e a quem se 

reconhecerão poderes expressos para representar o CONSÓRCIO na LICITAÇÃO, podendo 

receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, concordar com condições, 

transigir, compromissar-se e praticar outros atos necessários à participação do CONSÓRCIO 

nesta LICITAÇÃO, até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO; e 

e) declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO, vigente a partir da DATA DE 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, de aceitação de responsabilidade solidária, nos termos 

do art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93, no tocante ao OBJETO desta LICITAÇÃO, cobrindo 

integralmente todas as obrigações assumidas na proposta apresentada, sendo que tal 

responsabilidade solidária somente cessará, no caso de o CONSÓRCIO ter sido o LICITANTE 
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vencedor, após a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO; e, no caso de o CONSÓRCIO não 

ter sido o LICITANTE vencedor, em até 30 (trinta) dias contados da DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

CONTRATO. 

 

16.2. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

16.2.1. Para efeito de habilitação jurídica, os seguintes documentos devem ser apresentados 

pelo LICITANTE individual e, no caso de CONSÓRCIO, por cada integrante do CONSÓRCIO, 

inclusive o líder: 

 

16.2.1.1. Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, incluindo, se houver, as 

alterações realizadas desde a última consolidação, devidamente registrados na Junta Comercial 

ou órgão competente, nos seguintes termos: 

 

a) no caso de sociedades por ações e sociedades limitadas, quando aplicável, 

acompanhados dos documentos devidamente registrados de eleição dos seus administradores 

e, no caso de sociedades por ações, das respectivas publicações na imprensa; 

b) no caso de empresa individual, apresentação do registro comercial do LICITANTE; 

c) no caso de fundos: 

 

i. ato constitutivo com a última alteração arquivada perante o órgão competente; 

ii. prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do administrador em 

exercício; 

iii. comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de Valores Mobiliários 

– CVM; 

iv. regulamento do fundo de investimento, e suas posteriores alterações se houver; 

v. comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento perante o Registro 

de Títulos e Documentos competente; 

vi. comprovação de que o fundo de investimento se encontra devidamente autorizado a 

participar da LICITAÇÃO e de que o seu administrador pode representá-lo em todos os 
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atos e para todos os efeitos da LICITAÇÃO, assumindo, em nome do fundo de 

investimento, todas as obrigações e direitos que dela decorrerem; e 

vii. comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor do fundo de 

investimento, perante a CVM. 

 

d) no caso de entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, inscrição ou 

registro do ato constitutivo, acompanhados da ata que elegeu a administração em exercício, do 

regulamento em vigor, comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição 

e funcionamento da entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador 

competente, e declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram 

sob liquidação ou intervenção da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da 

Previdência Social; 

e) no caso de instituições financeiras, e sem prejuízo das demais exigências aplicáveis, 

comprovação da autorização de funcionamento como instituição financeira e comprovação da 

homologação da eleição do seu administrador, emitida pelo Banco Central do Brasil; e 

f) em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto 

de autorização ou equivalente, nos termos do art. 28, V, da Lei Federal nº 8.666/93, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

16.3. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

16.3.1. Para efeito da qualificação econômico-financeira, os seguintes documentos devem ser 

apresentados pelo LICITANTE individual e, no caso de CONSÓRCIO, por cada integrante, 

inclusive o líder: 

 

a) para qualquer tipo de sociedade empresária e para administradora(s) e/ou gestora(s) de 

fundo(s): certidão negativa de pedido de falência e recuperação judicial, expedida pelo 

Distribuidor Judicial da Comarca (Varas Cíveis) da cidade onde a empresa for sediada, com data 

de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. Em 

havendo qualquer ação judicial distribuída, deverá ser juntada a certidão de objeto que aponte a 
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situação do processo atualizado para 90 (noventa) dias antes da DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS; e 

b) para os demais LICITANTES: certidão expedida pelo Distribuidor Judicial das Varas Cíveis 

em geral (Execução Patrimonial) da Comarca onde o LICITANTE estiver sediado, datada de, no 

máximo, 90 (noventa) dias anteriores à DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. Em havendo 

qualquer ação judicial distribuída, deverá ser juntada a certidão de objeto que aponte a situação 

do processo atualizado para 90 (noventa) dias antes da DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS. 

 

16.3.1.1. Para efeito da qualificação econômico-financeira, os LICITANTES também deverão 

apresentar GARANTIA DE PROPOSTA, nos termos do subitem 16.7, e índice de Liquidez 

Corrente (AC/PC) maior ou igual a 1 (um), onde AC corresponde ao Ativo Circulante e PC ao 

Passivo Circulante. 

16.3.1.1.1. O índice de liquidez exigido no item anterior será comprovado mediante 

apresentação de Balanço Patrimonial e o respectivo Demonstrativo de 

Resultados anual, referentes ao último exercício social, apresentados na forma 

da lei para fins fiscais, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios; 

16.3.1.1.2. Em caso de sociedade anônima, atendidas as exigências legais, deverá ser 

apresentada a publicação, na Imprensa Oficial, do balanço e das 

demonstrações contábeis, e da Ata de Aprovação das Contas, devidamente 

arquivada na Junta Comercial competente; 

16.3.1.1.3. Os desobrigados de publicar o balanço patrimonial e as demonstrações 

contábeis deverão apresentar cópias legíveis e autenticadas das páginas do 

Livro Diário no qual os mesmos foram transcritos, devidamente assinados pelo 

contador responsável e por seus sócios, bem como dos termos de abertura e 

encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

 

16.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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16.4.1. Para efeito da para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, os seguintes 

documentos devem ser apresentados pelo LICITANTE individual e, sendo o caso, por cada 

integrante do CONSÓRCIO, inclusive o líder: 

 

a) comprovação de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda – CNPJ; 

b) comprovação de registro no Cadastro de Contribuintes municipal e/ou estadual, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do LICITANTE; 

c) certidão negativa conjunta, emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativamente aos tributos administrados pela 

RFB e à Dívida Ativa da União administrada pela PGFN; 

d) comprovação de regularidade junto à Fazenda Estadual da sede do LICITANTE, por meio 

de certidões emitidas quanto aos débitos inscritos em dívida ativa; 

e) comprovação de situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por 

meio da Certidão Negativa de Débito – CND, ou por meio de Certidão Conjunta relativa aos 

tributos federais, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751/2014 e suas alterações; 

f) comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, por meio do Certificado de Regularidade de Situação – CRS; e 

g) comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação do Modelo de Declaração de Situação Regular perante o Ministério do 

Trabalho, conforme ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES, acompanhado da 

correspondente Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

16.4.2. Serão aceitas como comprovação de regularidade fiscal e trabalhista certidões negativas 

ou certidões positivas com efeito de negativas que noticiem, em seu corpo, que os débitos estão 

judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 

16.4.3. Os documentos e certidões apresentados devem se encontrar válidos na DATA DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS. 
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16.4.3.1. Todos os documentos que não possuírem prazo de validade expresso reputar-se-ão 

com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da sua respectiva 

expedição. 

 

16.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

16.5.1. Para efeito da qualificação técnica, os seguintes documentos devem ser apresentados 

pelo LICITANTE individual ou, no caso de CONSÓRCIO, por pelo menos um dos seus 

integrantes: 

 

a) quanto à regularidade junto ao conselho profissional competente: certidão de registro ou 

inscrição no Conselho profissional que fiscalize o exercício da LICITANTE e de seus 

responsáveis técnicos, quando exigível, ressalvando-se ao PODER CONCEDENTE a 

possibilidade de realizar diligência para verificar a inexigibilidade da referida certidão por parte do 

LICITANTE que não a apresentar, nos termos do item 13 deste EDITAL; 

 

b) quanto à qualificação técnico-operacional relativa à participação em empreendimento de 

grande porte. Comprovação de aptidão para o desempenho do OBJETO da presente 

LICITAÇÃO, por meio da apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-operacional, o(s) 

qual(is) demonstre(m) a realização dos serviços com as seguintes características: 

i. operação de equipamento destinado a eventos, feiras e/ou exposições com área 

mínima de 2.500 m² (dois mil e quinhentos) metros quadrados, que tenha ao menos um 

auditório ou anfiteatro e um pavilhão para feiras e exposições, seja equipado com área de 

alimentos e bebidas, tenha ar condicionado nos ambientes fechados, no período de, ao 

menos, 02 (dois) anos. 

 

c) quanto à qualificação técnico-profissional relativa a serviços. Comprovação de possuir 

em seu quadro permanente, e/ou de assegurar a contratação, para os quadros permanentes da 

SPE, de, no mínimo, 3 (três) profissionais, detentores de atestados emitidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, em que se comprove a execução satisfatória de serviços com 

obrigatoriamente das seguintes características técnicas: 
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i. operação de equipamento do tipo centro de convenções, e; 

ii. coordenação, organização, ou responsabilidade técnica pela execução de eventos de 

feiras, exposições, convenções ou eventos, realizados em equipamento do tipo centro de 

convenções. 

 

d) quanto à qualificação técnico-operacional relativa a obras: comprovação de aptidão para 

o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 

com o OBJETO da presente LICITAÇÃO, por meio da apresentação de atestado(s) de 

capacidade técnico-operacional, registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA ou Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo CAU, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – 

CAT, expedida(s) pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s), o(s) qual(is) 

comprove(m) que o LICITANTE tenha executado satisfatoriamente, para pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, projetos, obras ou serviços de engenharia com as características 

técnicas similares às do objeto da presente LICITAÇÃO, cujos item de maior relevância técnica e 

de valor significativo envolva a construção de pavilhão de exposições, centro de convenções, 

shopping center, casa de espetáculo, com no mínimo 2.500 m² (dois mil e quinhentos metros 

quadrados), que tenha ao menos um auditório ou anfiteatro e um pavilhão para feiras e 

exposições, seja equipado com área de alimentos e bebidas, tenha ar condicionado nos 

ambientes fechados. 

 

16.5.1.1. Para fins do atendimento da exigência do subitem 16.5.1, letra “c” (qualificação 

técnico-profissional relativa a serviços), e sem prejuízo do encaminhamento dos atestados 

correspondentes, o LICITANTE deverá apresentar, alternativamente: 

 

a) cópia autenticada do Contrato de Trabalho, das anotações de Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS, acompanhadas da respectiva Ficha de Registro de empregados, nos 

termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5.452/43), quando o(s) 

profissional(is) relacionado(s) for(em) empregado(s) do LICITANTE; 

b) cópia autenticada do contrato social ou do estatuto social, quando o(s) profissional(is) 

relacionado(s) for(em) sócio(s) do LICITANTE; 
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c) cópia da Ata da Assembleia referente à investidura no cargo, ou o contrato social ou o 

estatuto social, quando o(s) profissional(is) relacionado(s) for(em) dirigente(s) do LICITANTE; 

d) cópia do contrato de prestação de serviços vigente na DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS, quando o(s) profissional(is) relacionado(s) for(em) autônomo(s) contratado(s); ou 

e) minuta do contrato de prestação de serviços entre o LICITANTE e o(s) profissional(is) 

relacionado(s), nas hipóteses não contempladas nos subitens antecedentes. 

 

16.5.1.2. Alternativamente à apresentação dos documentos referidos no subitem anterior, 

o LICITANTE, isoladamente ou, no caso de CONSÓRCIO, por meio do respectivo líder, deverá 

apresentar declaração de que, sagrando-se vencedor no certame, viabilizará a participação, nos 

quadros permanentes de pessoal da SPE, do(s) profissional(is) relacionado(s), nos termos do 

modelo constante no ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES; 

 

16.5.1.3. Também deverá acompanhar os documentos de que trata o subitem 16.5.1.1., a 

declaração do(s) respectivo(s) profissional(is) relacionado(s) pelo LICITANTE de que se 

compromete(m) a integrar os quadros permanentes de pessoal da futura SPE, caso o 

LICITANTE se sagre vencedor no certame, nos termos do modelo constante no ANEXO V – 

MODELOS DE DECLARAÇÕES. 

 

16.5.1.4. A comprovação de que o(s) profissional(is) relacionado(s) pelo LICITANTE 

passou(aram) a efetivamente integrar os quadros permanentes de pessoal da futura SPE será 

uma das condições precedentes para a assinatura do CONTRATO, nos termos do item 21. deste 

EDITAL. 

 

16.5.1.5. Para fins do atendimento da exigência do subitem 16.5.1., letra “d” (qualificação 

técnico-operacional relativa a obras), e observados os requisitos formais correspondentes, 

será(ão) admitido(s) atestado(s) emitido(s) em nome de pessoa(s) jurídica(s) que assuma(m) o 

compromisso, perante o LICITANTE, de contratação com a futura SPE para a realização das 

obras ou serviços de engenharia correspondentes, nos termos do Modelo de Opção para 

SUBCONTRATAÇÃO constante no ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES. 
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16.5.1.6. Na hipótese prevista no subitem anterior, o LICITANTE, isoladamente ou, no 

caso de CONSÓRCIO, por meio do respectivo líder, deverá apresentar declaração de que, 

sagrando-se vencedor no certame, viabilizará a contratação, pela futura SPE, do(s) respectivo(s) 

detentor(es) do(s) atestado(s). 

 

16.5.1.7. Também deverá ser apresentada a declaração do(s) respectivo(s) detentor(es) 

do(s) atestado(s) mencionados no subitem 16.5.1.5. de que se compromete(m) a celebrar o(s) 

contrato(s) exigido(s) com a futura SPE, caso o LICITANTE se sagre vencedor no certame, 

conjuntamente com a prova da respectiva regularidade junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA; 

 

16.5.1.8. A comprovação da efetiva contratação do(s) detentor(es) do(s) atestado(s) 

mencionados no subitem 16.5.1.2., pela futura SPE, também será uma das condições 

precedentes para a assinatura do CONTRATO, nos termos do item 21 deste EDITAL. 

 

16.5.1.9. Para efeito da comprovação a que se refere o subitem 16.5.1., letras “b” e “c” 

(participação em empreendimento de grande porte e qualificação técnico-operacional relativa a 

serviços), tratando-se consórcio de que o LICITANTE tenha participado, somente serão aceitos 

atestados quando demonstrado que a participação do LICITANTE tenha sido superior a 30% 

(trinta por cento) do referido consórcio ou de eventual sociedade de propósito específico 

constituída a partir de tal consórcio. 

 

16.5.1.10. No caso de alterações societárias e nos casos de fusão, incorporação ou 

desmembramento de empresas, somente serão considerados os atestados que comprovem de 

modo inequívoco a transferência definitiva de acervo técnico. 

 

16.5.1.11. A exigência prevista no subitem 16.5.1., letra “b” (qualificação técnico- 

operacional relativa a participação em empreendimento de grande porte), poderá ser atendida 

mediante o somatório de atestados, sendo que pelo menos um dos atestados apresentados 

deverá referir-se à participação da LICITANTE em empreendimento com pelo menos 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor total exigido. 
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16.5.1.12. Cada uma das exigências previstas no subitem 16.5.1, letra “c”, alíneas “i” e “ii” 

(qualificação técnico-operacional relativa a serviços), deverão ser atendidas, na sua totalidade, 

por 1 (um) equipamento, admitindo-se o somatório de atestados exclusivamente para a 

comprovação do quantitativo relativo ao número de eventos realizados. 

 

16.5.1.13. Cada uma das exigências previstas no subitem 16.5.1, letra “c)”, alíneas “i” e “ii” 

(qualificação técnico-profissional relativa a serviços) deverão ser atendidas, na sua totalidade, 

por 3 (três) profissionais, não se admitindo o somatório de atestados. 

 

16.5.1.14. Serão admitidos, para efeito da comprovação da qualificação técnica do 

LICITANTE, os atestados emitidos em nome de CONTROLADA, CONTROLADORA ou de 

entidade(s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE, sejam nacionais ou estrangeiras. 

 

16.5.1.15. Na hipótese de utilização, por um LICITANTE, de atestados emitidos em nome 

de CONTROLADA, CONTROLADORA ou de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE, 

conforme o subitem anterior, deverá ser realizada declaração indicando tal condição, 

acompanhada do respectivo organograma do grupo econômico e respectivas relações 

societárias, demonstrando efetivamente a vinculação entre as empresas, nos termos do modelo 

constante no ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES. 

 

16.5.2. Quando os valores apresentados nos atestados estiverem em moeda estrangeira, os 

montantes relativos ao porte dos empreendimentos realizados serão convertidos em Reais (R$) 

pela taxa de câmbio em vigor na data de assinatura do contrato que originou a experiência 

relatada, o que deverá ser indicado e descrito em declaração anexa ao atestado. 

 

16.5.3. O(s) atestado(s) deverão apresentar de forma clara e inequívoca as informações 

exigidas, em papel timbrado do responsável pela atestação, no original ou em cópia autenticada, 

devendo ainda conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 

a) atividades e serviços (objeto) a que se refere; 
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b) local da realização das atividades e serviços a que se refere; 

c) características das atividades e serviços a que se refere, incluído o grau de satisfação 

dos resultados obtidos, e, quando for o caso, a capacidade de pessoas dos empreendimentos 

relacionados; 

d) valor total do empreendimento a que se refere; 

e) percentual de participação do LICITANTE no empreendimento a que se refere, quando 

for o caso; 

f) datas de início e de término da realização das atividades e serviços a que se refere; 

g) descrição das atividades exercidas no consórcio pelo LICITANTE, quando o atestado 

tiver sido emitido em nome de consórcio; 

h) nome ou razão social do emitente; e 

i) nome e identificação do signatário do atestado, com informações atualizadas de seus 

telefones e e-mail para contato, acompanhado de documentação comprobatória de sua condição 

de representante do emitente. 

 

16.5.3.1. As comprovações exigidas poderão se referir ao mesmo empreendimento, 

desde que sejam atendidos todos os requisitos estabelecidos no EDITAL. 

 

16.5.3.2. A LICITANTE deverá apresentar, de forma clara e inequívoca, os dados 

relevantes dos atestados apresentados, devendo, ainda, para eventual complementação de 

informações exigidas, anexar outros documentos comprobatórios pertinentes. 

 

16.5.3.3. Os valores dos atestados apresentados serão atualizados, até a DATA DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS, mediante a aplicação do IGP-DI – Índice Geral de Preços 

Disponibilidade Interna, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

 

16.5.4. A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO destinada a averiguar a qualificação técnica do 

LICITANTE, nos termos deste EDITAL, sendo que o não atendimento dos requisitos editalícios 

implicará a inabilitação do LICITANTE, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de 

falsidade das informações prestadas. 
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16.6. DA DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER ESPECÍFICO 

 

16.6.1. Além dos documentos já referidos para a habilitação jurídica, a qualificação econômico-

financeira, a regularidade fiscal e trabalhista, e a qualificação técnica, os LICITANTES deverão 

apresentar, ainda, os seguintes documentos, devidamente acompanhados da comprovação dos 

poderes de seus signatários: 

 

a) declaração de compromisso de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal de 1988, nos termos ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES; e 

b) declaração, conforme modelo do ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES, de que, 

caso ADJUDICATÁRIO, realizará o projeto de engenharia e executará a obra de acordo com o 

ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, do CONTRATO. 

 

16.7. DA GARANTIA DE PROPOSTA 

 

16.7.1. Os LICITANTES deverão apresentar GARANTIA DE PROPOSTA no valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para fins de participação na LICITAÇÃO. 

 

16.7.2. Os LICITANTES que não apresentarem a GARANTIA DE PROPOSTA nas condições 

estabelecidas neste EDITAL serão inabilitados e estarão impedidos de prosseguir na 

LICITAÇÃO. 

 

16.7.3. Para os LICITANTES organizados em CONSÓRCIO, a GARANTIA DE PROPOSTA 

deverá ser apresentada em nome de um ou mais CONSORCIADOS ou, ainda, da empresa 

líder, e deverá indicar, expressamente, o nome do CONSÓRCIO e de todos os 

CONSORCIADOS, independentemente de a GARANTIA DE PROPOSTA ter sido prestada por 

um ou mais CONSORCIADOS, ou somente pela empresa líder. 

 

16.7.4. A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser apresentada mediante as seguintes 

modalidades: 
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a) caução em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a ser 

indicada pelo PODER CONCEDENTE, apresentando-se o comprovante de depósito; 

b) caução em títulos da dívida pública federal, não gravados com cláusulas de 

inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente; 

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira 

autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentação da respectiva certidão vigente de 

regularidade da SUSEP, conforme os TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DO SEGURO 

constante do ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES; ou 

d) fiança bancária, fornecida por instituição financeira nacional ou estrangeira autorizada a 

funcionar no Brasil, com classificação de força financeira em escala nacional superior ou igual a 

"Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", conforme divulgado pelas agências de risco Moody's, Standard & 

Poors ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE, nos termos do MODELO DE FIANÇA 

BANCÁRIA constante do ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES. 

 

16.7.5. O documento de constituição da caução deverá ser datado e assinado pela instituição 

financeira na qual estejam depositados os títulos a serem oferecidos em garantia, dele devendo 

constar que: 

 

a) os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados em favor do PODER 

CONCEDENTE, como garantia de manutenção da PROPOSTA COMERCIAL do LICITANTE 

relativa a este EDITAL; e 

b) o PODER CONCEDENTE poderá executar a caução nas condições previstas no 

EDITAL. 

 

16.7.6. As GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas nas modalidades seguro-garantia e 

fiança bancária deverão ser apresentadas com o seu valor expresso em reais (R$), contendo a 

assinatura dos administradores da entidade emitente, com a comprovação dos respectivos 

poderes de representação. 
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16.7.7. As GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas na modalidade seguro-garantia deverão 

seguir o disposto na Circular SUSEP nº 477/2013. 

 

16.7.8. A GARANTIA DE PROPOSTA ofertada não poderá conter ressalvas ou condições que 

possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade. 

 

16.7.9. No caso de GARANTIA DE PROPOSTA prestada mediante dois ou mais seguros-

garantia, as apólices deverão registrar expressamente a sua complementariedade. 

 

16.7.10. Para GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade caução em títulos da 

dívida pública federal, serão admitidos os seguintes títulos: 

 

a) Tesouro Prefixado; 

b) Tesouro Selic; 

c) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais; 

d) Tesouro IPCA; 

e) Tesouro IGPM + com Juros Semestrais; e 

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais. 

 

16.7.11.  A caução em dinheiro ficará retida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e as 

GARANTIAS DE PROPOSTA nas demais modalidades somente serão aceitas com prazo de 

validade não inferior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da DATA DE ENTREGA DOS 

ENVELOPES, observado o disposto no subitem 16.7.13. 

 

16.7.12.  Nos casos em que a validade da GARANTIA DE PROPOSTA expirar antes da 

publicação do CONTRATO, a manutenção das condições de habilitação do LICITANTE ficará 

condicionada à regular renovação da respectiva GARANTIA DE PROPOSTA ou a sua 

substituição por uma das demais modalidades previstas no presente EDITAL, às suas próprias 

expensas. 
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16.7.13.  Caberá ao LICITANTE promover a renovação tempestiva da sua GARANTIA DA 

PROPOSTA, antes da materialização da sua expiração, devendo comunicar tal expediente à 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

 

16.7.14.  No caso de renovação necessária após 180 (cento e oitenta) dias da sua apresentação, 

a GARANTIA DA PROPOSTA será reajustada pela variação do IGP-M – Índice Geral de Preços 

do Mercado, ou outro índice que vier a substituí-lo, entre o mês da DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS e o mês imediatamente anterior à renovação. 

 

16.7.15.  O comprovante de constituição da GARANTIA DE PROPOSTA deverá compor o 

VOLUME III, observado o disposto neste EDITAL. 

 

16.7.16.  As GARANTIAS DE PROPOSTA dos LICITANTES serão liberadas em até 30 (trinta) 

dias após a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 

 

a) do CONTRATO, em se tratando do LICITANTE vencedor do certame; 

b) da ADJUDICAÇÃO do objeto da LICITAÇÃO, em se tratando dos demais licitantes; ou 

c) da revogação ou anulação da LICITAÇÃO, para todos os licitantes. 

 

16.7.17.  A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará a regularidade e efetividade das 

GARANTIAS DE PROPOSTAS apresentadas, observado o disposto neste EDITAL. 

 

16.7.18.  O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos LICITANTES 

decorrentes de sua participação na LICITAÇÃO dará causa à execução da GARANTIA DE 

PROPOSTA, mediante notificação prévia do LICITANTE, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas no EDITAL ou na legislação aplicável. 

 

16.7.19.  A GARANTIA DE PROPOSTA também responderá pelas multas, penalidades e 

indenizações devidas pelo LICITANTE ao PODER CONCEDENTE durante a LICITAÇÃO, 

inclusive no caso de recusa de celebração do CONTRATO pelo ADJUDICATÁRIO, não sendo 
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excluída, em qualquer caso, a sua responsabilidade e obrigação de ressarcir eventuais perdas e 

danos que não sejam suportadas pela GARANTIA DE PROPOSTA.  

 

 

CAPÍTULO III – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

17. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

17.1. No dia, hora e local estabelecidos neste EDITAL, a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO instalará a sessão pública para a abertura dos VOLUMES I, II e III, obedecendo à 

seguinte ordem de trabalho: 

 

a) recebimento dos VOLUMES I, II e III de cada LICITANTE; 

b) abertura dos VOLUMES I e CREDENCIAMENTO dos representantes de cada 

LICITANTE, na forma do item 14 deste EDITAL;  

c) rubrica, por pelo menos um dos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e 

por pelo menos um dos representantes credenciados dos LICITANTES, dos VOLUMES III 

apresentados, ainda lacrados, e que ficarão sob a responsabilidade da COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO; e 

d) abertura dos VOLUMES II de cada um dos LICITANTES. 

 

17.2. DA ABERTURA E ANÁLISE DOS VOLUMES II – PROPOSTA COMERCIAL 

 

17.2.1. A fase de abertura e análise da PROPOSTA COMERCIAL de cada um dos LICITANTES 

será sucedida da fase de lances em viva voz, da qual participarão, somente, os LICITANTES 

cujo valor oferecido pela OUTORGA consignado em sua PROPOSTA COMERCIAL seja, no 

mínimo, 80% (oitenta por cento) do valor consignado na melhor proposta dentre todas as 

PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas. 
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17.2.2. O primeiro lance será feito pelo LICITANTE com o menor valor oferecido pela 

OUTORGA dentre aqueles convocados para a etapa de lances em viva voz e poderá ser de 

qualquer valor, desde que superior ao valor de sua própria PROPOSTA COMERCIAL. 

 

17.2.3. Se duas ou mais LICITANTES apresentarem PROPOSTAS COMERCIAIS de igual 

valor, a ordem de propositura de lances entre as duas será feita por sorteio, cabendo à primeira 

LICITANTE sorteada realizar o primeiro lance. 

 

17.2.4. Cada LICITANTE somente poderá ofertar lances que tornem sua proposta superior a 

sua proposta imediatamente anterior. 

 

17.2.5. Após cada novo lance ofertado, promover-se-á a reclassificação das LICITANTES, na 

forma deste EDITAL. 

 

17.2.6. Na fase de lances em viva voz, a critério do Presidente da COMISSÃO, poderão ser 

fixados intervalos mínimos de valores a serem observados pelas LICITANTES entre um e outro 

lance. 

 

17.2.7. Abertos os VOLUMES II, os documentos deles integrantes serão rubricados por pelo 

menos um dos membros da COMISSÃO e por pelo menos um dos representantes credenciados 

de cada um dos LICITANTES presentes. 

 

17.2.8. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os documentos relacionados e 

decidirá sobre as PROPOSTAS COMERCIAIS com a respectiva ordem de classificação de 

imediato, na mesma sessão, ou a suspenderá, divulgando o resultado por meio de publicação no 

Diário Oficial do Distrito Federal. 

 
17.2.9. Feitos os ajustes nas PROPOSTAS COMERCIAIS para adequá-las aos valores finais 

ofertados nos lances em viva voz, a COMISSÃO divulgará a classificação final das LICITANTES, 

iniciada com a LICITANTE com maior valor pago pela OUTORGA e, a partir daí em ordem 

decrescente. 
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17.2.10.  Para fins da avaliação da PROPOSTA COMERCIAL dos LICITANTES, o VALOR 

MÍNIMO pago pela OUTORGA a ser considerado é de R$ 30 milhões (trinta milhões de reais), 

R$ 1,5 milhão/ano (hum milhão e quinhentos mil reais por ano), sendo classificado em primeiro 

lugar o LICITANTE que, atendendo a todos os requisitos correspondentes, apresentar o maior 

valor pago pela OUTORGA dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS entregues, nunca inferior ao 

referido limite. 

 

17.2.11.  Havendo necessidade, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu 

exclusivo critério, promover diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações e 

dados trazidos pelos LICITANTES nas PROPOSTAS COMERCIAIS, conforme o disposto no 

item 13. deste EDITAL, inclusive para confirmar, se for o caso, a sua exequibilidade, ocasião em 

que poderá ser solicitada a apresentação das composições e respectivas justificativas técnicas 

que comprovem que as premissas, insumos, custos, despesas e demais elementos utilizados na 

composição dos valores apresentados são compatíveis com a execução do OBJETO do 

CONTRATO e com os parâmetros deste EDITAL, podendo ainda solicitar o plano de negócios 

submetido pelo LICITANTE à instituição financeira de que trata o subitem 15.8. deste EDITAL. 

 

17.2.11.1. O não atendimento das solicitações feitas pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO nos termos do subitem anterior acarretará a desclassificação do LICITANTE. 

 

17.2.12. Também será desclassificado o LICITANTE: 

 

a) que não apresentar os documentos exigidos para o VOLUME II de acordo com as 

formas, as diretrizes, as exigências e as condições estabelecidas neste EDITAL e em seus 

ANEXOS, em especial no MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COMERCIAL constante do ANEXO V – MODELOS DE DECLARAÇÕES; 

b) cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada para tanto; 

c) cuja PROPOSTA COMERCIAL não estiver totalmente expressa em reais (R$); 

d) cujo VALOR MÍNIMO pago pela OUTORGA indicado na PROPOSTA COMERCIAL for 

inferior a R$ 30 milhões (trinta milhões de reais), R$ 1,5 milhão/ano (hum milhão e quinhentos 

mil reais por ano); 
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e) cuja PROPOSTA COMERCIAL apresentar preço ou vantagem baseada nas 

PROPOSTAS COMERCIAIS dos demais LICITANTES; e 

f) cujas PROPOSTAS apresentaram emendas, ressalvas ou vícios, ou que omitirem 

quaisquer itens exigidos neste EDITAL ou na legislação pertinente. 

 

17.2.13.  Será classificado em primeiro lugar e terá o VOLUME III, contendo os DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO e a GARANTIA DA PROPOSTA, aberto, o LICITANTE que apresentar o 

maior valor referente à PARCELA DE OUTORGA oferecida, nos termos deste EDITAL. 

 

17.2.13.1. Os demais LICITANTES serão classificados pela ordem decrescente do valor 

pago pela OUTORGA apresentado em suas respectivas PROPOSTAS COMERCIAIS. 

 

17.2.13.2. Em caso de empate relativamente aos valores apresentados pelos 

LICITANTES, serão adotadas as regras de preferência aplicáveis, em conformidade com o 

disposto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, procedendo-se, na hipótese de persistir o 

empate, ao sorteio, na forma do art. 45, § 2º, daquele diploma legal. 

 

17.2.14.  Da decisão da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO relativamente ao julgamento das 

PROPOSTAS COMERCIAIS caberá recurso, nos termos do item 17. do EDITAL. 

 

17.2.15.  Havendo a renúncia expressa dos LICITANTES ao direito de recorrer, ou decorrido o 

prazo para a interposição de eventuais recursos sem manifestação, ou, ainda, julgados os 

recursos porventura interpostos, nos termos do item 17., a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO dará seguimento à abertura do VOLUME III do LICITANTE classificado em primeiro 

lugar, designando, conforme o caso, nova data de sessão pública para essa finalidade. 

 

17.2.16.  Da(s) sessão(ões) realizada(s) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), 

registrando-se todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual será ao final 

assinada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados dos 

LICITANTES presentes. 
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17.3. DA ABERTURA E ANÁLISE DO VOLUME III – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

17.3.1. No dia, hora e local previamente designados, reunir-se-ão, em sessão pública, a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e os LICITANTES que desejarem comparecer, para a 

abertura do VOLUME III do LICITANTE melhor classificado na fase anterior do certame. 

 

17.3.2. Aberto o VOLUME III, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, inclusive a GARANTIA DA 

PROPOSTA, serão rubricados por pelo menos um dos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO e por pelo menos um dos representantes credenciados de cada um dos 

LICITANTES presentes que assim o desejarem. 

 

17.3.3. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e divulgará, se necessário em data posterior, por meio de publicação no Diário 

Oficial do Distrito Federal, o resultado da análise, com as razões que fundamentarem a sua 

decisão. 

 

17.3.4. Havendo necessidade, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu 

exclusivo critério, promover diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações e 

dados trazidos pelos LICITANTES nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, inclusive em sessão 

pública, conforme o disposto no item 13 deste EDITAL, inclusive para confirmar, se for o caso, a 

veracidade dos documentos e/ou atestados apresentados. 

 

17.3.4.1. O não atendimento das solicitações feitas pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO nos termos do subitem anterior acarretará a inabilitação do LICITANTE. 

 

17.3.5. Somente será habilitado o LICITANTE que satisfizer, integralmente e sem ressalvas, o 

disposto sobre os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a GARANTIA DA PROPOSTA e as 

demais exigências fixadas neste EDITAL. 

 

17.3.5.1. A inabilitação de qualquer CONSORCIADO ensejará a inabilitação de todo o 

CONSÓRCIO. 
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17.3.6. Se o LICITANTE classificado em primeiro lugar não atender às exigências para a 

habilitação previstas neste EDITAL, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, em sessão 

pública a ser oportunamente designada, abrirá o VOLUME III do LICITANTE classificado em 

segundo lugar, e assim sucessivamente, repetindo-se os procedimentos descritos neste item do 

EDITAL. 

 

17.3.7. Da decisão da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO relativamente à análise DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO caberá recurso, nos termos do item 17 do EDITAL. 

 

17.3.8. Da(s) sessão(ões) realizada(s) será(ão) lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), registrando-

se todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual será ao final assinada pela 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados dos LICITANTES 

presentes. 

 

17.4. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO deverá manter a guarda dos demais 

envelopes apresentados pelos LICITANTES até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, os 

quais deverão ser retirados pelos responsáveis em até 30 (trinta) dias desse evento, sob pena 

de inutilização. 

 

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

18.1. Nos termos do art. 109, I, da Lei Federal nº 8.666/93, os LICITANTES poderão recorrer 

da(s) decisão(ões) sobre: 

 

a) a análise e classificação da PROPOSTA COMERCIAL; 

b) a habilitação ou inabilitação de LICITANTE, inclusive em virtude da não aceitação da 

GARANTIA DE PROPOSTA; 

c) a aplicação das sanções e penalidades previstas no EDITAL; e 

d) a anulação ou revogação da LICITAÇÃO. 
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18.2. O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação 

do ato, seja durante a sessão pública, seja, conforme o caso, após a publicação da decisão no 

Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

18.2.1. Para qualquer recurso, a contagem do prazo se iniciará no primeiro dia útil seguinte ao 

da respectiva intimação, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. O 

recurso será dirigido ao Secretário de Estado de Fazenda, por intermédio do Presidente da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, mediante protocolo na sede da Secretaria de Estado de 

Fazenda, situada no SBN Qd.02 Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, Brasília – DF – 

CEP 70.049-909, observado o horário entre as 9h e as 17h, com a seguinte identificação: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal 

Concorrência nº001/2016-SEF 

[Razão social do LICITANTE ou Denominação do Consórcio] 

 

 

18.3. A interposição de recurso será comunicada aos demais LICITANTES, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato, mediante protocolo 

na SBN Qd.02 Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, Brasília – DF – CEP 70.049-909, 

observado o horário entre as 9h e as 17h. 

 

18.4. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir à autoridade superior, 

devidamente informado, para deferimento ou indeferimento, observado, também para esse caso, 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

18.5. Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

 

a) ser devidamente fundamentados; 

b) ser assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes; e 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 

 

47 
 

c) ser protocolados exclusivamente por escrito, no suporte físico em papel, com as folhas 

devidamente rubricadas e assinados por seu subscritor, no original, junto à COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, no SBN Qd.02 Bl. A, Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, 

Brasília – DF – CEP 70.049-909, nos dias úteis, entre o horário de 9h até 17h. 

 

18.6. Os recursos interpostos fora do prazo e horário ou em local diferente do indicado não 

serão conhecidos. 

 

18.7. Não será admitida a apresentação de documentos ou informações que já deveriam ter 

sido apresentados nos VOLUMES I, II e III e cuja omissão não tenha sido regularmente suprida 

na forma estabelecida neste EDITAL. 

 

18.8. Os recursos contra os atos decisórios indicados no subitem 18.1, letras “a” e “b”, terão 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 

18.9. O resultado do recurso será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

18.10. O acolhimento do recurso interposto importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

 

19. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

19.1. O resultado da LICITAÇÃO será submetido pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

ao Secretário de Estado de Fazenda, para homologação. 

 

19.2. Após a homologação, o PODER CONCEDENTE adjudicará o objeto da LICITAÇÃO ao 

LICITANTE mais bem classificado, convocando-o, na condição de ADJUDICATÁRIO, e mediante 

publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, a assinar o CONTRATO, no prazo de até 60 

(sessenta) dias contados da data da mencionada publicação. 
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19.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado por até outros 60 (sessenta) 

dias se assim solicitado pelo ADJUDICATÁRIO, desde que em razão de motivo superveniente 

devidamente justificado, admitindo-se, ainda, a prorrogação por determinação do PODER 

CONCEDENTE. 

 

19.4. Deixando o ADJUDICATÁRIO de assinar o CONTRATO no prazo fixado, ou não 

atendendo a qualquer das condições precedentes para a assinatura do CONTRATO nos termos 

do item 21 deste EDITAL, poderá o PODER CONCEDENTE, sem prejuízo da aplicação das 

sanções administrativas e da execução da GARANTIA DE PROPOSTA, convocar os 

LICITANTES remanescentes na respectiva ordem de classificação para fazê-lo, os quais 

deverão comprovar, para fins da ADJUDICAÇÃO, a manutenção ou reconstituição da 

GARANTIA DE PROPOSTA nos termos do item 16.7 deste EDITAL. 

 

19.5. Nas hipóteses previstas no subitem anterior e/ou em virtude de fatos supervenientes, o 

PODER CONCEDENTE poderá revogar a LICITAÇÃO, mediante decisão devidamente 

justificada em prol do interesse público. 

 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. A recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o CONTRATO dentro do prazo estabelecido 

pelo PODER CONCEDENTE ou o não atendimento das condições precedentes para a 

assinatura do CONTRATO nos termos e prazos previstos no presente EDITAL permitirá a 

aplicação das seguintes sanções: 

 

a) multa correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do CONTRATO, que 

poderá ser executada por meio da GARANTIA DE PROPOSTA; 

b) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; 

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o responsável ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base na letra anterior deste subitem. 

 

 

20.2. A sanção prevista na letra “a” do subitem acima poderá ser aplicada cumulativamente 

com uma das demais penalidades discriminadas no mesmo subitem, tendo-se por base a 

gravidade da infração e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade a serem observados 

em cada caso, assegurada a ampla defesa e o contraditório ao ADJUDICATÁRIO, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, e de 10 (dez) dias para a hipótese de 

aplicação da declaração de inidoneidade. 

 

20.3. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração e a 

sanção de declaração de inidoneidade também poderão ser aplicadas àqueles que fizerem 

declaração falsa, utilizarem documento falso, ou cometerem fraude fiscal e àqueles que não 

mantiverem a PROPOSTA COMERCIAL, durante o prazo de validade previsto neste EDITAL. 

 

20.4. O LICITANTE que tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação, por meio, inclusive, de ajustes, combinação, devassamento do sigilo de propostas, ou 

de qualquer outro expediente indevido, ou que demonstrar não possuir idoneidade para contratar 

com o PODER CONCEDENTE em virtude de atos ilícitos anteriormente praticados, estará 

igualmente sujeito à aplicação das sanções previstas no art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 

8.666/93, com respaldo no art. 88 daquele mesmo diploma legal, garantido, em qualquer caso, o 

direito prévio ao contraditório e à ampla defesa. 

 

 

CAPÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES ATINENTES AO CONTRATO 

 

21. DAS CONDIÇÕES PRECEDENTES À ASSINATURA DO CONTRATO 

 

21.1. Para a assinatura do CONTRATO, o ADJUDICATÁRIO deverá constituir uma 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, nos termos deste EDITAL e do CONTRATO. 
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21.1.1. Caso o ADJUDICATÁRIO seja LICITANTE individual, deverá criar subsidiária integral 

para atender ao disposto no subitem precedente, assumindo responsabilidade solidária em 

relação à subsidiária integral. 

 

21.2. Em até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para assinatura do CONTRATO, o 

ADJUDICATÁRIO deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE os documentos que 

comprovem ter constituído a SPE, com a integralização de capital social no valor mínimo de R$ 

500.000,00 mil (quinhentos mil reais), apresentando a correspondente certidão emitida pela 

Junta Comercial do Distrito Federal e a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ), assim como a estrutura acionária e de gestão da SPE. 

 

21.3. No mesmo prazo estipulado no subitem anterior, o ADJUDICATÁRIO deverá comprovar 

ao PODER CONCEDENTE: 

 

a) que prestou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos do ANEXO II – 

MINUTA DO CONTRATO, e contratou as coberturas de seguro nele previstas; 

b) que o ADJUDICIATÁRIO, ou todos os integrantes do respectivo CONSÓRCIO vencedor, 

não impedido de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, do Distrito Federal; 

c) que a ADJUDICIATÁRIA, ou todos os integrantes do respectivo CONSÓRCIO vencedor, 

possui os documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos no subitem 15.4 devidamente 

atualizados na ocasião da contratação; e 

d) a contratação da(s) pessoa(s) jurídica(s) e/ou do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) 

atestado(s) ou certificado(s) apresentado(s) na fase de habilitação, quando for o caso. 

 

21.3.1. Os documentos mencionados no subitem anterior deverão ser apresentados em cópias 

ou no original, com prazo de validade em vigor na data da apresentação, sendo retidos para 

oportuna juntada no processo administrativo pertinente à contratação. 

 

21.4. Preenchidas todas as condições precedentes exigidas, será providenciada a assinatura 

do CONTRATO e a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. 
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21.5. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o 

adjudicatário, por despacho motivado, se, após a fase de habilitação, tiver ciência de fato ou 

circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou falta 

de capacidade técnica ou financeira. 

 

 

22. DO CONTRATO 

 

22.1. O CONTRATO obedecerá aos termos da minuta constante do ANEXO II – MINUTA DO 

CONTRATO deste EDITAL. 

 

22.2. A legislação brasileira aplicável será aquela em vigor na data dos atos ou fatos que 

vierem a ocorrer. 

 
 

23. DA CONCESSIONÁRIA 

 

23.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, constituída sob a forma de sociedade por ações, 

nos termos das leis brasileiras, tendo por objeto a exploração do OBJETO da CONCESSÃO e 

devendo, ainda, estar sediada no Distrito Federal. 

 

23.2. O capital social mínimo da CONCESSIONÁRIA será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil 

reais), nos termos estabelecidos no CONTRATO. 

 

23.3. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante o prazo da CONCESSÃO, reduzir o seu 

capital social abaixo do valor mínimo acima especificado, sem prévia e expressa autorização, por 

escrito, do PODER CONCEDENTE. 

 

23.4. O estatuto social da CONCESSIONÁRIA deverá contemplar cláusula que vede alteração 

de seu objeto social sem prévia e expressa anuência, por escrito, do PODER CONCEDENTE. 

 



 

 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
 

 

52 
 

23.5. O exercício social da CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do CONTRATO 

coincidirão com o ano civil, feita exceção ao primeiro ano, que terá início com a DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO. 

 

23.6. A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 

demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal nº 

6.404/76 e alterações posteriores), em regras e regulamentações da CVM e das Normas 

Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 

 

23.7. A CONCESSIONÁRIA estará vinculada, durante todo o prazo da CONCESSÃO, ao 

disposto no CONTRATO, no EDITAL, na documentação por ela apresentada, em especial a 

PROPOSTA COMERCIAL, e aos respectivos documentos contratuais, bem como à legislação 

municipal, estadual e federal. 

 

 

24. DA FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO 

 

24.1. A fiscalização da CONCESSÃO, abrangendo todas as atividades da 

CONCESSIONÁRIA, durante todo o seu prazo de vigência, será executada pelo PODER 

CONCEDENTE, que poderá se valer de apoio técnico de terceiros, nos termos da legislação. 

 

24.2. A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra pessoa 

por ele credenciada, o livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações, locais e 

documentos referentes à CONCESSÃO e à CONCESSIONÁRIA, incluindo estatísticas, registros 

administrativos e contábeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for 

estabelecido, os esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados. 

 

 

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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25.1. Os LICITANTES interessados devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes 

deste EDITAL, bem como de todas as condições gerais e peculiares do OBJETO a ser 

contratado, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da 

formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do CONTRATO. 

 

25.2. O PODER CONCEDENTE poderá revogar ou anular esta LICITAÇÃO nos termos do art. 

49 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

25.3. O LICITANTE arcará com todos os custos relacionados com a preparação e 

apresentação de sua documentação e PROPOSTA COMERCIAL, não se responsabilizando o 

PODER CONCEDENTE, em qualquer hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os 

procedimentos seguidos na LICITAÇÃO ou os resultados desta. 

 

25.4. Os prazos estabelecidos em dias, neste EDITAL e seus ANEXOS, serão contados em 

dias corridos, salvo se expressamente feita referência a dias úteis, devendo-se excluir o primeiro 

dia e incluir-se o último. 

 

25.4.1. Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se o termo inicial e o final para o primeiro dia útil 

subsequente, nos casos em que a data de início ou de vencimento do prazo coincidir com dia em 

que não houver expediente. 

 

26. RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

ANEXO I – Plantas 

ANEXO II – Minuta de Contrato 

ANEXO III – Caderno de Encargos 

ANEXO IV – Modelo de Carta de Credenciamento e de Procuração 

ANEXO V – Modelos de Declarações 

ANEXO VI – Agenda de Eventos 
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ANEXO VII – Termo de responsabilidade – Feiras e eventos já contratados 

ANEXO VIII – Modelo de Declaração para Habilitação 

ANEXO IX – Modelo da Proposta Comercial 

ANEXO X – Modelo de Plano de Negócios 

ANEXO XI – Planilha do Modelo de Negócios 

ANEXO XII – Memorando de Entendimento 

ANEXO XIII – Sistema de Mensuração de Desempenho 

ANEXO XIV – Mecanismo de Pagamento da outorga 

ANEXO XV – Relatório Bombeiros 

ANEXO XVI – Relatório de Vistoria para Carta de Habite-se 

ANEXO XVII – Declaração de Realização de Visita Técnica. 

ANEXO XVIII – Modelo de Negócio Referencial. 

 

 

 

Brasília DF, 08 de setembro de 2016. 

 

 

VALTER AGAPITO TEIXEIRA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

 

 

 

ANEXO XIII - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO (SMD) 
CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES 

 
 

1. Introdução 
 

O SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD) é uma metodologia aplicada para aferir o 
desempenho da concessionária. Nessa metodologia, são apresentados os critérios, parâmetros e 
indicadores utilizados na avaliação dos serviços. São utilizados no SMD indicadores de disponibilidade 
e desempenho. 

 

O SMD não elimina, mas complementa outros mecanismos e ações de fiscalização e monitoramento 
do poder concedente no âmbito da concessão. 

 
 

2. Relação com o valor final da Outorga 
 

As não conformidades verificadas conforme o SMD implicarão uma quantidade de pontos. Ao final, o 
total de pontos incorridos pela concessionária por não conformidades (falhas) terá impacto  no  valor 
total da outorga a ser paga pela concessionária – sendo que, quanto mais pontos aferidos, menor o 
desconto no valor da outorga. 

 

A mensuração dos pontos no SMD pela concessionária será realizada anualmente, bem como o  
cálculo do desconto (se houver) a ser aplicado no valor total da outorga a ser paga pela  
concessionária. 

 

Os pontos (P) incorridos pela concessionária em casa exercício anual serão dados pela soma dos: 
 

(i) PONTOS INCORRIDOS POR FALHA NA DISPONIBILIDADE (PDISP); e 
 

(ii) PONTOS INCORRIDOS POR FALHA DE DESEMPENHO (PDES). 
 

Estes pontos serão mensurados por meio de indicadores de disponibilidade e desempenho. Os 
indicadores de disponibilidade aferem o grau de adequação da infraestrutura das unidades funcionais 
do equipamento da concessão a condições mínimas pré-estabelecidas. Por sua vez, os indicadores de 
desempenho estão relacionados à qualidade dos serviços prestados pela concessionária. Quanto  
maior o número de pontos, menor será o desconto no valor da outorga. 

 
 

3. Unidades funcionais 
 

Para fins de mensuração, o equipamento foi dividido em UNIDADES FUNCIONAIS. Cada unidade 
funcional equivale a um ambiente único ou a um conjunto de ambientes, conforme indicado na tabela 1. 
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Tabela 1 – Unidades funcionais do CCUG 
 

Unidade Descrição 

Circulação Áreas de circulação do público 

Auditório Máster Área do Auditório Máster 

Auditório Alvorada Área do Auditório Alvorada 

Auditório Buriti Área do Auditório Buriti 

Auditório Águas Claras Área do Auditório Águas Claras 

Auditório Planalto Área do Auditório Planalto 

Sala Multiuso Sala Multiuso 

Sala VIP Sala VIP 

Salas de apoio Total de 4 salas de apoio 

Salas modulares Total de 13 salas modulares 

Mezaninos Total de 02 mezaninos (Sul e Norte) 

Pavilhão Norte Pavilhão de Exposições Norte 

Pavilhão Sul Pavilhão de Exposições Sul 

Vestiários e Sanitários Conjunto de vestiários e sanitários 

Praça dos Namorados Pavimentos do térreo e Primeiro andar 
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4. Mensuração dos Indicadores de Disponibilidade (PDISP) 
 

Os indicadores de disponibilidade se referem às condições mínimas que devem ser satisfeitas no que 
tange à infraestrutura, ou seja, condições mínimas relativas a construções, máquinas, equipamentos, 
sistemas e utilidades. 

 

As condições mínimas para cada unidade funcional são apresentadas na tabela 2. Caso seja verificada 
pelo poder concedente uma não conformidade, a concessionária tem o tempo descrito no período de 
indisponibilidade como tolerância para a resolução sem aferição de pontos. Após esse intervalo de 
tolerância, caso não tenha sido corrigida a falha, serão deduzidos 5 (cinco) pontos de PDISP por período de 
indisponibilidade, até que seja resolvido o problema. 

 

Ressalta-se que a aferição dos indicadores de disponibilidade será realizada por amostragem, a qual terá 
sua metodologia definida pelo poder concedente. 
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Tabela 2 - Indicadores de Disponibilidade 

 
 
 
 

Item de Disponibilidade 

 
 
 

Condição para Disponibilidade 

 
 
 

Período de 
indisponibilidade 
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ó
ri

o
 A

lv
o

ra
d

a 

A
u

d
it

ó
ri

o
 B

u
ri

ti
 

A
u

d
it

ó
ri

o
 Á

. C
la

ra
s 

A
u

d
it

ó
ri

o
 P

la
n

al
to

 

S
al

a 
M

u
lt

iu
so

 

S
al

a 
V

IP
 

S
al

as
 d
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P
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S
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P
. d

o
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N
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o
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d
o

s 

 

Acessibilidade 
Adequadas condições de acesso em todo o EQUIPAMENTO. 
Adequação às normas, em especial a ABNT 9050/2015 

 

24 horas 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

Iluminação Lâmpadas e luminárias em adequado funcionamento 2 horas x x x x x x x x x x x x x x x 

Som Sistema de som em adequado funcionamento 4 horas  x x x x x x   x  x x   

 
Eletricidade 

Instalações elétricas e geradores em adequado 
funcionamento e estado aparente. Adequação às normas, em 
especial a ABNT 5410/2015 

 
4 horas 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Instalação de Água, esgoto 

e drenagem 

 

Sistema em adequado estado de manutenção (água corrente, 
ausência de vazamentos ou entupimentos). Adequação às 
normas ABNT NBR5626 e NBR8160 

 
 

2 horas 

 
 

x 

        
 

x 

     
 

x 

 
 

x 

 
Móveis 

Todos os itens, partes e peças do mobiliário em adequado 
estado de manutenção e em condições de utilização, 
segurança e higienização 

 
48 horas 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Aparência e funcionamento 
da infraestrutura 

Partes construtivas (paredes, forro, piso, etc) em adequadas 
condições e estado aparente 

 

24 horas 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

Sistemas de proteção 
contra incêndio 

Sistema em adequado funcionamento, seguindo as normas 
pertinentes, especialmente a ABNT 

 

24 horas 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

Conforto térmico 

(ar condicionado e 

climatização) 

 
Equipamentos em adequado funcionamento Adequação às 
normas (ABNT, Ministério da Saúde e ANVISA) 

 
4 horas 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

  

x 
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Item de Disponibilidade 

 

 

 

Condição para Disponibilidade 

 

 

 
Período de 

indisponibilidade 
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N
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d
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s 

Escada rolante 

(se houver) 

 

Equipamentos em adequado funcionamento 
 

24 horas 
 

x 
              

Elevadores Elevadores em adequado funcionamento 24 horas x               

 

Parede modular 
Equipamentos em adequado funcionamento e estado 
aparente 

 

24 horas 
       

x 
   

x 
     

Serviços de telefonia e 
vídeoconferência 

 

Disponibilização de serviços de telefonia e videoconferência 
 

4 horas 
 

x 
 

x 
 

x 
         

x 
 

x 
  

 
Internet banda larga 

 
Disponibilização do serviço de internet via cabo e/ou Wi-Fi 

 
12 horas 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

 

Conforto Acústico 
Equipamentos de conforto em adequadas condições de 
utilização 

 

24 horas 
  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
   

x 
  

x 
 

x 
  

Equipamento de 
informática (TI) 

Equipamentos de TI em adequado funcionamento e estado 
aparente 

 

2 horas 
  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

x 
   

x 
 

x 
  

Sistema de captação de 
imagens 

Adequado funcionamento do sistema de captação, registro e 
transmissão de imagens 

 

8 horas 
 

x 
         

x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

Segurança Disponibilidade da equipe de segurança 12 horas x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Limpeza 
 

Disponibilidade da equipe durante realização de eventos 
 

N/A 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

 

Atendimento comercial 
 

Disponibilidade de atendentes para agendamento de eventos 
 

24 horas 

  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

x 
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5. Mensuração dos Indicadores de Desempenho (PDES) 
 

Os indicadores de desempenho se referem ao padrão de qualidade dos serviços prestados pela 
concessionária. 

 

A tabela 3 apresenta a relação de indicadores de desempenho, seus critérios de aceitação e período de 
tolerância. Após este intervalo de tolerância, serão deduzidos os pontos por falha de desempenho (PDES), a 
serem contados conforme o intervalo de monitoramento apresentado na tabela. 

 

Ressalta-se que todas as unidades funcionais serão avaliadas conforme os indicadores de desempenho e  
que esta medição será realizada por amostragem, com metodologia a ser definida pelo poder concedente. 
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Tabela 3 - Indicadores de Desempenho 

 

Indicador 
 

Descrição do indicador 
 

Critério de aceitação 
 

Tolerância 
 

Pontos 
Máx. de 
pontos 

Período de 
monitoramento 

 

 

 
Limpeza diária de espaços 

internos 

 

Limpeza de acordo com os horários de limpeza 
acordados com o PODER CONCEDENTE. Itens 

fechados e utilizados apenas sob demanda podem 
ter níveis de qualidade mais flexível, porém devem 

ser entregues em adequadas condições nos 
períodos de aluguel do espaço 

 

 

Limpeza efetuada diariamente, para manutenção 
da higiene de todas as áreas internas do 

EQUIPAMENTO 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

4 

 

 

 
920 

 

 

 
Diário (D) 

 

Limpeza diária de espaços 
externos 

A CONCESSIONÁRIA deve garantir que a 
limpeza em todas as áreas tenha sido 

concluída conforme os horários de limpeza 
acordado com o PODER CONCEDENTE 

 
Limpeza efetuada diariamente, para manutenção 

da higiene e aparência de todas as áreas 
externas do EQUIPAMENTO 

 

 
2 horas 

 

 
4 

 

 
840 

 

 
Diário (D) 

 
Controle de pragas 

Obtenção de certificado de controle de insetos e 
pragas urbanas e outros certificados 

Certificados atualizados de controle de insetos e 
pragas 

 
24 horas 

 
5 

 
60 

 
Mensal (M) 

 

Limpeza de áreas 
específicas 

A CONCESSIONÁRIA deve garantir que a limpeza 
em todas as áreas tenha sido concluída de acordo 

com os horários de limpeza acordados com o 
PODER CONCEDENTE 

 
Limpeza não diária das demais áreas, como 

azulejos, caixa d'água, cisternas e paredes 
externas 

 

 
2 horas 

 

 
10 

 

 
120 

 

 
Mensal (M) 

Gestão apropriada de 
resíduos 

A CONCESSIONÁRIA deve garantir corretamente 
coleta, remoção e tratamento de lixo e entulhos 

 
Determinado por falha 

 
1 hora 

 
10 

 
2.000 

 
Diário (D) 

 
Controle de ruídos 

Todas as reclamações efetuadas dentro de um 
período de 30 minutos contam como 1 (uma) 

reclamação 

 

Ruídos em acordo com limites estabelecidos na Lei 
Distrital. Determinado por falha 

 
N/A 

 
10 

 
2.000 

 
Diário (D) 
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Indicador 
 

Descrição do indicador 
 

Critério de aceitação 
 

Tolerância 
Pontos 

(PDES) 

Máx. de 
pontos 

Período de 
monitoramento 

Gestão de 
estacionamento e 

tráfego 

A CONCESSIONÁRIA deve assegurar a 
operação eficiente e segura das áreas de 

estacionamento 

 
Determinado por falha 

 
1 hora 

 

10 

 

2.000 

 

Diário (D) 

 

 

Atendimento 

ambulatorial 

Centro de atendimento ambulatorial em dias de 
eventos. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer 

ou obrigar o cliente a contratar atendimento 
ambulatorial para dia de eventos conforme 

determinado pelo Corpo de Bombeiros 

 

 

Determinado por falha 

 

 

1 hora 

 

 

10 

 

 

1.900 

 

 

Diário (D) 

 
Registro de Atividades 

Manutenção de informações precisas e aderentes 
aos fatos em Registro de Atividades 

As informações fornecidas pela CONCESSIONÁRIA 
devem estar 

de acordo com os fatos 

 
N/A 

 
70 

 
 

840 

 
Mensal (M) 

 

 
 

Relatórios Financeiros 

 

Disponibilização de relatórios financeiros 
mensais ao PODER CONCEDENTE, além da 

disponibilização das demonstrações financeiras 
auditadas da CONCESSIONÁRIA a cada 

exercício 

 
 

Determinado por falha, e a CONCESSIONÁRIA 
terá 3 dias úteis para prestar esclarecimentos, 

antes de ser aplicada a dedução 

 

 
 

N/A 

 

 
 

80 

 

 
 

960 

 

 
 

Mensal (M) 

 

Pesquisa de satisfação dos 
usuário 

Pesquisa a ser realizada para medir a 
percepção do usuário com relação ao grau de 

qualidade da prestação dos serviços 

Em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) a 
concessionária deverá ter pontuação acima de 

60 (sessenta) pontos 

 

 
5 dias úteis 

 

 
10 

 

 
360 

 

Bimestral( 
B) 

 


