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EDITAL Nº 12/2016 - RESULTADO FINAL
PROGRAMA DE DIFUSÃO CIENTÍFICA SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE

AÇÕES DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO NO DF

RESULTADO FINAL APÓS ANÁLISE DOS RECURSOS
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO
FEDERAL - FAPDF, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no art. 14, do
Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto Social da FAPDF e
com fundamento no art. 13 do Regimento Interno, RESOLVE: TORNAR PÚBLICO o
resultado final após análise dos recursos das propostas aprovadas no Edital 12/2016 -
PROGRAMA DE DIFUSÃO CIENTÍFICA SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE
AÇÕES DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO DF,
listadas na seguinte ordem: beneficiário, título do projeto e valor aprovado. Morgana Maria
Arcanjo Bruno, Divulgação Cientifica para conscientização ambiental e conservação da
biodiversidade do cerrado, R$ 98.550,00; George Sand Leão Araújo de França, Moder-
nização da Mostra Sismológica - Observatório Sismológico, R$ 44.500,00; Graziela Ferreira
Guarda, Inclusão do ensino de Lógica de Programação como ferramenta de desenvolvimento
do raciocínio lógico em crianças e adolescentes, R$ 58.700,00; Geraldo Leopoldo Silva de
Torrecillas, A ciência como manchete nos veículos de comunicação de massa do DF, R$
100.000,00; Lúcio França Teles Bororo, vive, Projeto de divulgação Científica para o Museu
Virtual de Ciência e Tecnologia da UnB, R$ 99.900,00; Glauceny Cime de Medeiros,
Experimentos da física aplicados à engenharia, R$ 59.961,00; Neiane Andreato, Ação de
Popularização das Inovações Tecnológicas da Indústria do DF, R$100.000,00; Amabílio José
Aires de Camargo, Biodiversidade de inseto e suas funções nos ecossistemas, R$ 96.340,00;
Fernanda Vasconcelos de Almeida, Educação e cidadania, Divulgação científica como fer-
ramenta para comunicação sobre ações de minimização de riscos de produtos agrícolas e
material particulado no Distrito Federal, R$ 99.700,00; Pedro Sadi Monteiro, Produção
Científica do DF nas ondas do rádio: uma ação de popularização da ciência, tecnologia e
inovação no DF, R$ 100.000,00; Renato Berlim Fonseca, Popularizando conhecimentos sobre
os recursos naturais do bioma cerrado através do jogo educativo ambientar "desafio no
cerrado"., R$ 54.155,18; Carla Maria Medeiros Y Araújo, Produção de vídeos histológicos
para canal do Youtube, R$ 61.610,00.

WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA

EDITAL Nº 02/2016 - CHAMAMENTO DE CONSIGNATÁRIAS
O COORDENADOR DA COMISSÃO INSTITUÍDA POR MEIO DA PORTARIA SEPLAG
Nº 293, DE 17 DE AGOSTO DE 2016, considerando o disposto na Portaria Conjunta nº 20,
de 20 de julho de 2016, e no § 4º, do art. 26, da Lei nº 2.834, de 7 de dezembro de 2001,
CONVOCA as seguintes entidades consignatárias facultativas relacionadas pelo nome, sigla
e CNPJ: SINDICATO DOS ANALISTAS E TÉCNICOS DE FIN E CONT DO DF, SI-
NAFIC, 01.493.382/0001-03; ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DISTRITAIS DO DIS-
TRITO FEDERAL, ASD, 08.185.801/0001-80; ASSOCIAÇÃO DOS DIRIGENTES DE
ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL, ASDEP/DF, 10.736.386/0001-58; AS-
SOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO SERVIÇO DE ATEN-
DIMENTO IMEDIATO AO CIDADÃO NA HORA, ASSOSEHORA, 11.370.486/0001-76; e
ASSOCIAÇÃO DOS EX-PARTICIPANTES DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA DA RS
PREVIDÊNCIA, ASSEPPAR, 76.621.853/0001-02, que possuem código de consignação no
Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, a apresentarem, até o dia 31 de
outubro de 2016, toda documentação prevista no Decreto nº 28.195, de 16 de agosto de 2017.
O não atendimento a esta convocação poderá acarretar o descredenciamento ou o can-
celamento dos códigos de consignação da respectiva entidade.

MARCELO HERBERT DE LIMA
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Coordenador da Comissão

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015,
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO

DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN E A EMPRESA OI.SA.
CNPJ N° 76.535.764/0001-43.

PROCESSO: 121.000.296/2014. Objeto: Prorrogação da Vigência do Contrato por mais 12
meses contados a partir do dia 21/10/2016. Programa de Trabalho 04.122.6003.8517.9646 -
Natureza de Despesa 33.90.39, Fonte: 100. Data da Assinatura: 21/10/2016. Assinam pela

Contratante: Lúcio Remuzat Rennó Júnior, Presidente e Antônio Fúcio de Mendonça Neto,
Diretor Administrativo e Financeiro. Pela contratada: Bruno Rudolfo Engelhardt, Procurador
e Michele Fernandes Borges, Procuradora.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2016.

PROCESSO: 121.000.197/2016. O PREGOEIRO do Pregão supra citado torna público o
resultado de julgamento deste, informando que se sagrou vencedora a empresa DSF RANS-
PORTES TURISMO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº 13.342.168/0001-27, que apre-
sentou o menor valor global anual de R$ 1.085.303,97 (um milhão, oitenta e cinco mil,
trezentos e três reais e noventa e sete centavos), mais informações nos sites www.com-
prasnet.gov.br UASG: 925341 e www.codeplan.d.gov.br.

Brasília/DF, 19 de outubro de 2016.
ABIMAEL TAVARES DA SILVA

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 167/2016 pu-
blicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 165, de 31 de agosto de 2016, torna público
aos interessados, que na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2016 - SEF cujo objeto é a
reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e áreas
adjacentes, para a realização de feiras, exposições e eventos. Comunica que a Impugnação ao
edital em questão, apresentada pela cidadã FERNANDA AMORIM SANNA foi julgada
IMPROCEDENTE, mantendo-se na íntegra os termos do edital bem como a data de abertura.
As razões que motivaram a decisão encontram-se à disposição dos interessados para consulta
no site www.parceria.df.gov.br.

VALTER AGAPITO TEIXEIRA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 55/2016.
PROCESSO: 040.002.894/2016 - DAS PARTES: DF/SEF X UEDAMA COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA: DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição
de material de consumo de gêneros alimentícios - ACÚCAR, a fim de atender aos diversos
órgãos integrantes da centralização de compras do Distrito Federal, conforme especificações
e condições constantes neste Termo de Referência e em conformidade com o art. 6, inciso
IX, e art. 40, inciso I, da Lei nº 8.666/93. DA VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 12
(doze) meses, desde a sua assinatura até 03/10/2017. DO VALOR: R$ 15.013,98 (quinze mil,
treze reais e noventa e oito centavos) conforme Nota(s) de Empenho nº(s): nº 2016NE02067,
emitida em 27/09/2016, sob o evento nº 400091, na modalidade global. DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 19101; Programa de Trabalho:
04122600385170051; Natureza da Despesa: 339030; Fonte de Recurso: 101000000. DATA
DA ASSINATURA: 03/10/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Anderson B o rg e s
Roepke, na qualidade de Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral; Pela CON-
TRATADA: Douglas Bernardi Rodrigues Borges, na qualidade de Procurador.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2012.
PROCESSO: 040.003.800/2011- DAS PARTES: DF/SEF X GESTEMAQ COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LTDA EPP. DO OBJETO DO CONTRATO:
O Contrato tem por objeto os serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição
de peças em relógios protocolizadores, aparelhos de fac-símile e máquinas autenticadoras de
propriedade da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. OBJETO DO ADI-
TIVO: O presente Termo Aditivo visa à prorrogação do prazo de vigência do contrato por
mais 12 (doze) meses a partir de 03/10/2016. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo
entra em vigência a partir de 03/10/2016 com vencimento em 03/10/2017. DO VALOR: O
valor total desta prorrogação será de R$ 45.854,76 (quarenta e cinco mil, oitocentos e
cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), consoante Memorando nº 150/2016-
NUPRE/GESEG/DIAOP/SUAG/SEF (fl.580), sendo o valor de R$ 11.463,76(onze mil, qua-
trocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) para o presente exercício, em
consonância com a Lei Orçamentária nº 5.601 e o montante de R$ 34.391,00 (trinta e quatro
mil, trezentos e noventa e um reais) para o exercício de 2017. DATA DA ASSINATURA:
03/10/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANDERSON BORGES ROEP-
KE, na qualidade de Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SEF;
Pela CONTRATADA: SALOMÃO GONÇALVES CAVALCANTE, na qualidade de Sócio-
Gerente.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n° 080/2016-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de
sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e TECHCAPITAL
DIAGNÓSTICOS & EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA. CNPJ nº
08.575.338/0001-83. Objeto: A Contratação de serviços de Telemedicina, de forma integrada
incluindo todos os equipamentos para realizações de exames de ECG, Holter e Mapa para
suprir a necessidade da Rede SES-DF, estando englobado no serviço os equipamentos,
acessórios, manutenção e laudos por 12 meses. Esclareço que há necessidade de com-
patibilização dos equipamentos e sistemas dos exames com a plataforma na qual os laudos
são realizados. O objetivo de atender a toda demanda reprimida da atenção primária, bem
como otimizar o atendimento nos serviços de emergência (hospitais, UPAs e clínicas de
família), evitando assim interrupção deste serviço essencial para a cardiologia do Distrito
Federal. Valor Total: R$ 1.148.666,67 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), em procedência ao Orçamento do Distrito
Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.
Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho:
10301620242085612 e 10302620221452549. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Re-
cursos: 338003476 e 138003467. Nota de Empenho: 2016NE04360 e 2016NE04361. Valor
de empenho inicial: R$ 857.671,11 (oitocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e
um reais e onze centavos) e 214.417,78 (duzentos e catorze mil, quatrocentos e dezessete
reais e setenta e oito centavos). Emitido em 08/09/2016, sob o evento: 400091. Na mo-
dalidade: Estimativo. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: O presente Contrato
obedece aos termos do Termo de Referência (fls. 03/55), Edital do Pregão Eletrônico nº
119/2016 - Secretaria de Estado Saúde - SES/DF (fls. 575/623), do Termo de Homologação
do Pregão Eletrônico nº 119/2016 _ SES/DF (fls. 766/767), do Termo de Adjudicação do
Pregão Eletrônico nº 119/2016 - SES/DF (fl. 759), da proposta de preços (fls. 716/758), da
Autorização para emissão de nota de empenho (fl. 772), da Nota de Empenho (fls. 773/774),
e demais disposições constantes nas Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002. Processo:
060.002.704/2014. Data de Assinatura: 13/10/2016. Pela SES/DF: HUMBERTO LUCENA
PEREIRA DA FONSECA. Pela contratada: JAMES FREDERICO DA ROCHA COELHO.
Testemunhas: JANAÍNA INDIANO G. RODRIGUES e PATRICIA SILVA ARAÚJO RE-
SENDE

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 060.003.897/2016. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 160/2016.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 160/2016A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FE-
DERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa BSB
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., CNPJ nº 05.777.772/0001-58. OB-
JETO: aquisição de material médico hospitalar. ITEM ADJUDICADO: 04, 05, 06 e 07.
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 2.838.524,52 DATA DA ASSINATURA: 20/10/2016.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

fsadionisio
Realce



CONCORRÊNCIA N º 001/2016 – SEF 

 

 

Trata o presente expediente de pedido de impugnação ao Edital da Concorrência nº 001/2016 – 
SEF, recebido pela Comissão Especial de Licitação em 17/10/2016, que visa à concessão que 
tem como objeto a reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, e áreas adjacentes, apresentada por FERNANDA AMORIM SANNA, RG nº 
24.856.299-0 SSP/SP, título eleitoral nº 251925330116, sob o qual passamos a nos manifestar 
no prazo legal. 

 

I. DOS FATOS 
 

Nos termos do artigo 41, §1º da Lei 8666/93 e item 8.1 do edital de Concorrência nº 001/2016 – 
SEF, a cidadã FERNANDA AMORIM SANNA propôs, tempestivamente, impugnação ao 
instrumento convocatório acima referenciado, referente à concessão que tem como objeto a 
reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e áreas 
adjacentes, contemplando, em síntese, as seguintes considerações: 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
 

As questões que versam sobre: a) modalidade de contratação, requisitos e indefinição do 
escopo; b) alteração do objeto da concessão; c) dos tributos e despesas a serem 
considerados na proposta comercial; d) atribuição do licitante de apresentar caderno de 
encargos; e) ausência de previsão de receitas acessórias e indicativo de contraprestação, 
caso a modalidade seja concessão de serviço público precedida de obra; f) exigência de 
declaração de instituição financeira; g) exigências de habilitação; h) procedimento 
licitatório; i) permissão de subcontratação. 

Quanto ao item “a”, a impugnante alega ilegalidade quanto à modalidade de contratação, 
requisitos e indefinição do escopo, pois não resta clara a modalidade licitatória aplicada ao 
certame. Alega ainda se tratar de concessão de serviço público ou concessão de uso e não de 
concessão de obra pública. Por isso, requer que o edital seja claro e específico (sic) quanto à 
modalidade de concessão escolhida. 

Quanto ao item “b”, a impugnante alega ilegalidade no objeto da concessão, em razão da 
retificação dos subitens 1.2 e 2.2 do Edital, que resultou na correção da área objeto da 
concessão de 54.000 m² para 49.849 m². Alega ainda que tal retificação causou redução 
significativa no objeto, uma vez que a área foi reduzida em 4.151 m² (quatro mil cento e 
cinquenta e um metros quadrados). 



Quanto ao item “c”, a impugnante alega irregularidade em razão da ausência de informação 
sobre a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 

Quanto ao item “d”, a impugnante alega erro no item 1.3 do Edital, em que se define Caderno de 
Encargos como conjunto de informações técnicas e operacionais a ser apresentado pelo 
licitante. 

Quanto ao item “e”, a impugnante alega a ausência de previsão de receitas acessórias e 
contraprestação no Edital e seus anexos. 

Quanto ao item “f”, a impugnante alega não ser necessária a exigência de declaração de 
instituição financeira. 

Quanto ao item “g”, a impugnante alega que o item 16.5 representa restrição à ampla 
competitividade, razoabilidade, moralidade e impessoalidade. 

Quanto ao item “h”, a impugnante alega ser incompleto o subitem 17.2.9, uma vez que não fica 
claro quem fará os ajustes nas propostas comerciais, se a própria proponente ou se a Comissão 
Especial. 

Quanto ao item “i”, a impugnante alega que o Edital não estabelece qual parcela do objeto pode 
ser subcontratada; que é ilegal a exigência de qualificação técnica restritiva, em especial a 
exigência do item 16.5.1; que os atestados de parcela relevante do objeto podem ser 
apresentados por subcontratadas. 

A impugnante requer, portanto, o total provimento da impugnação, reconhecendo-se as 
ilegalidades cometidas: a) ausência do cumprimento de requisitos obrigatórios pela modalidade 
de contratação escolhida; b) indefinição do escopo e alteração do objeto sem a ampla e devida 
publicidade; c) ausência de definição sobre a isenção ou cobrança de IPTU, que deve ser 
considerado na proposta comercial; d) erro ao se sugerir que o Caderno de Encargos deve ser 
apresentado pelo licitante e) ausência de previsão de recebimento de receitas acessórias no 
instrumento convocatório e/ou contratual e previsão de recebimento de contraprestação, sem 
definição de que consistiria tal receita; f) exigência de declaração de instituição financeira 
restritiva à ampla concorrência para a proposta comercial; g) exigências restritivas dos itens 
16.5.1 “a” e “d”, ferindo a ampla competitividade, a legalidade, a razoabilidade e a moralidade; h) 
falta de clareza na fase pós-lances do procedimento licitatório 17.2.9; e i) ausência de definição 
sobre qual atividade será permitida para fins de subcontratação. 

E, por conseguinte, a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se o prazo 
inicialmente previsto, conforme § 4º, do Art. 21, da lei 8666/93.   

 

III. DA APRECIAÇÃO 

 

Antes de apreciar o mérito, cabe destacar que o Edital de Licitação 001/2016 – SEF espelha o 
projeto que consiste na escolha da melhor proposta, exclusivamente, pelo julgamento do maior 
valor da outorga a ser pago pela concessionária. 



a) A impugnante alega que, apesar de o Edital definir a concessão de obra pública como 
modelo de contratação, deveria tratar de concessão de serviço público precedido de obra 
pública. 

Ocorre que, a concessão de obra pública é regulamentada, no âmbito do Distrito 
Federal, pela Lei Distrital nº 1.137/1996, que, ao contrário do que afirma a impugnante nos itens 
34 e 35 do pedido de impugnação, não trata da concessão de uso regulamentada, que é 
regulamentada pela Lei Distrital nº 755/2008. No contexto da Lei em comento, a concessão de 
uso é instituto acessório, que pode ser utilizado pelo Poder Concedente como mecanismo de 
amortização do investimento privado. 

Ademais, a escolha da concessão de obra pública como modelo licitatório adequado ao 
certame tem como base os estudos técnicos realizados durante a fase interna da licitação, além 
da consulta encaminhada à Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, por meio do 
processo nº 125.000.608/2016, que se manifestou pelo cabimento do instituto da concessão de 
obra pública para outorga do Centro de Convenções Ulysses Guimarães à iniciativa privada, 
conforme o Parecer nº 704/2016-PRCON/PGDF, anexo. 

b) A impugnante alega ilegalidade no objeto da concessão, em razão da retificação dos 
subitens 1.2 e 2.2 do Edital, que resultou na correção da área objeto da concessão de 54.000 m² 
para 49.849,00 m². Alega, ainda, que tal retificação causou redução significativa no objeto, uma 
vez que a área foi reduzida em 4.151,00 m² (quatro mil cento e cinquenta e um metros 
quadrados) o que prejudica a formulação da proposta dos licitantes. 

A alegação não se sustenta, pois a retificação teve como objeto a correção de uma falha 
de digitação e não a redução da área da concessão, conforme demonstrado abaixo com extrato 
do Edital publicado no dia 08/10/2016: 

 

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. (página 5) 

 [...] 

 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. (página 8). 

 Percebe-se que o número por extenso, em ambos os itens, estava diferente do número 
em algarismos, evidenciando uma falha de revisão e gerando duplicidade. Essa duplicidade, no 
entanto, é extinta com a segunda parte do item 1.2: “sendo delimitada pelo perímetro descrito e 
detalhado no ANEXO I deste EDITAL”. Já na primeira página do referido ANEXO I – Plantas, é 
possível obter uma série de informações sobre a metragem quadrada do Edital, confirmando a 
metragem correta do lote como 49.849m2. 

Além disso, o Edital e seus Anexos apresentam como previsão de remuneração apenas 
a locação dos espaços descritos no Anexo XVIII – Modelo de Negócios Referencial. Quaisquer 
outras fontes (como locação de outros espaços ou exploração de outras formas de receita) não 
foram previstas no Modelo de Negócios Referencial. Logo, os espaços descritos no referido 



modelo possuem especificações claras quanto à metragem e número de assentos, conforme 
LISTA DE ESPAÇOS LOCÁVEIS DO CCUG (página 7 do documento), de forma que a diferença 
na área do lote não interfere na elaboração da projeção de receitas, como sugere a impugnante. 

 Assim, a retificação em comento não caracteriza alteração substancial, o que dispensa 
a republicação do Edital e reabertura do prazo para formulação de propostas, conforme disposto 
no Art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/1993. 

c) A impugnante alega irregularidade em razão da ausência de informação sobre a 
cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 

 Cabe esclarecer que o Poder Concedente optou por manter a isenção de pagamento do 
IPTU pela concessionária, seguindo a lógica da não ocorrência de transferência de propriedade 
do bem público. A orientação disposta nos esclarecimentos publicados em 05/10/2016 é de que 
os licitantes elaborem suas propostas comerciais considerando a isenção do IPTU. Caso haja 
decisão contrária, o valor cobrado será objeto de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 Tal informação foi ventilada desde a Audiência Pública realizada em 10/05/2016, da qual 
consta registro em Ata publicada no sítio www.parceria.df.gov.br. 

d) A impugnante alega erro no item 1.3 do Edital, em que se define Caderno de Encargos 
como conjunto de informações técnicas e operacionais a ser apresentado pelo licitante. 

 Nota-se que o erro apontado tem origem em falha de digitação, que foi devidamente 
corrigida na retificação publicada em 19/10/2016. 

e) A impugnante alega a ausência de previsão de receitas acessórias no Edital e seus 
anexos. 

 O modelo econômico-financeiro da concessão não contempla receitas acessórias, 
contudo permite que a concessionária obtenha receitas alternativas. O referido modelo também 
não previu o pagamento de contraprestação, logo a menção ao termo presente no Anexo X do 
Edital corresponde a erro sanado em retificação publicada em 19/10/2016.  

f) A impugnante alega não ser necessária a exigência de declaração de instituição 
financeira. 

 A exigência tem como finalidade resguardar a Administração Pública da exequibilidade 
do objeto da concessão. Apesar de não prevista em lei, mostra-se razoável a fim de garantir o 
interesse público. 

g) A impugnante alega que o item 16.5 representa restrição à ampla competitividade, 
razoabilidade, moralidade e impessoalidade. 

 Os requisitos solicitados para a qualificação técnica no item 16.5 não representam 
ofensa a qualquer um dos princípios suscitados, conforme se depreende no que dispõe a 
Súmula nº 263/2011 – TCU. Vejamos: 

 



Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 
limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 
objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do 
objeto a ser executado. (Súmula nº 263/2011 – TCU) 

 Também merece destaque e lição de Jessé Torres Pereira Junior, que assim noticia 
julgado do Tribunal de Contas Fluminense na matéria: 

 

[...] a Constituição reservou à autoridade administrativa a discrição necessária e 
suficiente para incluir nos editais de licitação as exigências de comprovação de 
qualificação técnica que se ajustem à natureza do objetivo em disputa, suas 
características e a complexidade de sua execução. Em outras palavras, cabe a cada 
edital dosar as exigências de modo a resguardar a Administração quanto à 
experiência da empresa licitante na precedente execução de objetos assemelhados. 
Para objetos de máxima complexidade e alto custo, o máximo de exigências. Para 
objetos de menor complexidade e menor custo, nível menos rigoroso de exigências” 
(JÚNIOR, Jessé Torres Pereira. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da 
Administração Pública. Renovar, 2003, p. 347; grifo nosso). 

 Desse modo, pela razoabilidade das exigências referentes à capacidade técnica, as 
alegações da impugnante não encontram resguardo legal, por conseguinte, improcedentes são 
os pedidos feitos com relação a essa fundamentação.  

Logo, os requisitos de qualificação técnica previstos no Edital têm a finalidade de 
garantir a correta execução contratual, em consonância com o principio da probidade 
administrativa e a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração. 

 h) A impugnante alega ser incompleto o subitem 17.2.9, uma vez que não fica claro quem 
fará os ajustes nas propostas comerciais, se a própria proponente ou se a Comissão Especial. 

 A dúvida levantada é objeto de retificação a ser publicada. Contudo, cabe ressaltar que a 
omissão não configura ilegalidade e, por conseguinte, não implica motivo suficiente para 
impugnação do Edital. 

i) A impugnante alega que o Edital não estabelece qual parcela do objeto pode ser 
subcontratada; que é ilegal a exigência de qualificação técnica restritiva, em especial a exigência 
do item 16.5.1; que os atestados de parcela relevante do objeto podem ser apresentados por 
subcontratadas. 

 Quanto ao que alega acerca dos limites de parcela do objeto para fins de 
subcontratação, informamos que não houve limitação explicita, por considerar possível a 
subcontratação do objeto em sua totalidade. Quanto ao que alega sobre os requisitos de 
qualificação técnica e sobre a apresentação de atestados por subcontratados, deve ser 
considerada a resposta dada ao item “g”. 

 

 



IV. CONCLUSÃO  

Considerando as razões apresentadas pela impugnante e pelos fundamentos acima, 
conhecemos a impugnação, por tempestiva, para, no mérito, negar-lhe provimento por ausência 
de fundamentação plausível na sustentação do pleito da impugnante. 

 

 

Brasília, 19 de outubro de 2016. 

 

VALTER AGAPITO TEIXEIRA 

Presidente 
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