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Anexo 19 
 

Modelo de Proposta de Elaboração da Proposta Comercial 
 
 

À  

Secretária de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal - SEPE 

Palácio do Buriti, sala P-50, Zona Cívico-Administrativa, Praça do Buriti, 

Brasília – DF, CEP 70075-900 

 

Ref. Concorrência Pública - Edital nº __/2020 - SEPE/DF 

 

1. Introdução 

1.1. O LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL em um 

envelope lacrado, que será entregue juntamente com os demais documentos da 

licitação, acompanhada de carta de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL. 

1.2. A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter o VALOR INVESTIDO proposto 

pelo LICITANTE, conforme ANEXO XVIII e a documentação relativa ao PLANO 

DE NEGÓCIOS, conforme o item 3 deste ANEXO. 

1.3. Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas referentes a 

este ANEXO, bem como o modelo de cálculo do VALOR INVESTIDO, deverão 

ser fornecidas pelo LICITANTE em documento impresso e em planilhas do 

programa Microsoft Excel, em “CD”. As planilhas devem apresentar as memórias 

de cálculo utilizadas e as fórmulas abertas, de forma auditável, completa, 

manipulável e que permita análises de sensibilidade de variáveis de volume, 

valores de disponibilidade, custos e receitas, investimentos programados 

(inclusive permitindo alterações no cronograma de obras), alterações de taxas 

de inflação e descontos em receitas oriundas do SISTEMA DE MENSURAÇÃO 

DE DESEMPENHO E QUALIDADE DA DISPONIBILIDADE (SMDD). 

1.4. As planilhas deverão seguir as nomenclaturas apresentadas neste EDITAL 

e, em caso de dúvida, deverão estabelecer com clareza a definição adotada. 

1.5. O LICITANTE deverá encaminhar manual de utilização do modelo e do 

memorial de cálculo das demais informações aqui referidas em versão impressa 
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e em “CD”, com indicações claras sobre como utilizar o modelo e realizar 

análises de sensibilidade, descrição de macros e subprogramas criados e 

indicação exaustiva dos dados e premissas utilizados na elaboração de 

projeções econômico-financeiras. 

1.6. Esse modelo e essas informações deverão considerar ainda a moeda 

corrente do Brasil (Real) e, quando se referirem a valores reais ou a preços 

constantes, aqueles praticados no mercado na data de entrega da PROPOSTA 

COMERCIAL. 

 

2. Proposição do VALOR INVESTIDO 

 

2.1. O LICITANTE deverá propor um VALOR INVESTIDO, a qual será utilizada 

para fins da avaliação da sua PROPOSTA COMERCIAL. Caso a referida 

PROPOSTA COMERCIAL seja vitoriosa no certame, o número de vagas 

disponibilizadas será utilizado para fins de cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO 

MENSAL EFETIVA - CME, conforme definido no MECANISMO DE 

PAGAMENTO. 

2.1.1. O (VALOR INVESTIDO) não deverá exceder R$ xx (xx Reais). 

2.2. O proposto deverá ser expresso em Reais e deverá utilizar como data-base 

a da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL. 

2.3. O proposto pelo LICITANTE deverá considerar todos os desembolsos 

programados relativos a execução do serviço e das obras de construção, 

equipamentos de segurança, equipamentos auxiliares, móveis e utensílios e 

todo e qualquer ativo necessário à perfeita operação e construção dos RC’s 

conforme especificado neste EDITAL e, em especial, no CADERNO DE 

ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. Deverá considerar, ainda, as despesas 

com recursos humanos e materiais para a operação dos RC’s ao longo de todo 

o período de concessão, serviços de manutenção e, também, os possíveis 

descontos resultantes da aplicação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO 

DESEMPENHO, atualizações necessárias em ativos, investimentos em 
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ampliação, atualizações tecnológicas de equipamentos e demais itens 

necessários ao perfeito cumprimento do CONTRATO. 

2.4. O proposto pelo LICITANTE deverá considerar todos os tributos incidentes 

sobre o operador privado na execução do objeto da LICITAÇÃO, inclusive PIS, 

COFINS, IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) 

e outros, não sendo consideradas as propostas que não o fizerem. 

 

3. Documentação relativa ao plano de negócios 

 

3.1. O LICITANTE deverá descrever a estrutura jurídica e organizacional 

considerada para a SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). 

3.2. Quanto aos aspectos organizacionais e societários da futura SOCIEDADE 

DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, deverão ser apresentadas as seguintes 

informações/documentos: 

a) Modelo proposto para a Administração da SOCIEDADE DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO; 

b) Estrutura organizacional da SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO; 

c) Organograma; 

d) Níveis de chefia; 

e) Descrição das atividades atribuídas a cargos de chefia; 

f) Atribuições e lotação de cada departamento do organograma; e, 

g) Dimensionamento dos sistemas, equipamentos, pessoal e escala 

de trabalho para a operação da SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO. 

3.3. O LICITANTE deverá informar quais serão as relações contratuais a serem 

estabelecidas na SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, em cada uma 

das fases do empreendimento, com indicação das partes que assumirão os 

riscos, bem como a inclusão da estrutura de seguros e garantias previstas. 
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3.4. Os responsáveis pelos diversos riscos associados à execução do objeto da 

LICITAÇÃO deverão ser discriminados de modo claro em cada uma das fases 

do empreendimento. 

3.5. O LICITANTE deverá apresentar também uma descrição completa do 

programa de financiamento proposto contendo: 

a) Memorial justificativo da estrutura de financiamento proposta, 

indicando as fontes de financiamento; e, 

b) Cronograma de integralização do capital próprio e descrição 

detalhada da origem dos recursos a serem utilizados na capitalização 

própria. 

 

  


