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MINUTA DO EDITAL 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [•]/[•] 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretária de Estado de Saúde 

do Distrito Federal – SES/DF, torna público pelo presente Edital de Concorrência nº [•]/[•], 

os critérios e condições para seleção e contratação de Parceria Público-Privada – PPP, na 

modalidade de Concessão Administrativa, para a construção de centro de distribuição, 

revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logística de medicamentos, 

hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da SES/DF. 

 

É permitida a participação de empresas nacionais, isoladamente ou reunidas em 

consórcio, sem limitação de participantes, e o critério de julgamento será o de Melhor 

Técnica e Menor Valor da contraprestação a ser paga pela Administração Pública, nos 

termos do art. 12, II, “a e b”, da Lei n. 11.079/2004. O Prazo Contratual será de 25 (vinte e 

cinco) anos contados da Publicação do Extrato do Contrato de Concessão no DODF. 

 

Os envelopes contendo a documentação necessária à participação na Licitação 

deverão ser entregues pelos interessados, impreterivelmente, no dia [•], até às [•]h, na [•], 

onde será realizada a Sessão Pública. 

 

A Sessão Pública terá início em [•], às [•]h, no endereço indicado acima. 

 

O Edital completo e seus Anexos estão disponíveis em via eletrônica e gratuita, no 

sítio eletrônico da SES/DF: [site de divulgação do projeto]. 
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O Edital também poderá ser obtido no endereço da SES/SP, na [•], no período 

compreendido entre [•] e [•], das [•]h às [•]h, mediante pagamento de R$ [•], pela versão 

impressa e R$ [•], pela edição em CD-R. 

 

A – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A SEPE/DF realizou Audiência Pública em XX de XX de 20XX, para apresentação do projeto 

à população, representantes das áreas técnicas pertinentes e demais interessados, com 

acesso a todas as informações e esclarecimentos pertinentes e garantido o direito de 

manifestação. À Audiência Pública foi garantida ampla divulgação no DODF, edições de [•] 

e [•], na [•], jornal de grande circulação no Distrit Federal, nas edições de [•] e [•], assim 

como por via eletrônica, no sítio eletrônico da SEPE/DF: [•]. 

 

B - CONSULTA PÚBLICA 

Foi realizada Consulta Pública das minutas de Edital e Contrato de Concessão, conforme 

estabelecido pelo art. 10, V, da Lei Distrital n. 3.792/2006. A Consulta Pública teve início em 

[•] e término em [•], tendo-se concedido a oportunidade de qualquer cidadão ou demais 

interessados fornecer sugestões à PPP, cuja posição final está consolidada neste Edital. 

À Consulta Pública foi concedida ampla divulgação no DODF, edições de [•] e [•], na [•], 

jornal de grande circulação no Distrito Federal, nas edições de [•] e [•], assim como por via 

eletrônica, no sítio eletrônico da SEPE/DF: 

 

C – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A presente Licitação é regida pelas regras constantes deste Edital e seus Anexos, assim 

como pela Lei Distrital Nº 3.792/2006 e pela Lei federal Nº 11.079/2004. Subsidiariamente, 

também regem esta Licitação a Lei federal n. 8.666/93, a Lei Federal n. 8.987/95, assim 

como as demais normas vigentes sobre o tema. 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. DO OBJETO 

1.1.  Seleção da melhor proposta para a contratação de Concessão Administrativa para 

Concessão Administrativa para Gestão e Operacionalização Integrada da Cadeia de 

Suprimentos em Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, compreendendo:  

i) a Construção de Centro Logístico Integrado – CLI; e  

ii) a Prestação do serviço de Gestão e Operação Logística Integrada. 

 

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 

i) Construir, Disponibilizar e Operacionalizar o Centro Logístico Integrado – CLI: 

 Consiste na viabilização da edificação das instalações, dentro do complexo “Parque 

de Apoio”, destinado ao armazenamento e distribuição de medicamentos e demais 

itens de consumo da rede púbica de saúde no Distrito Federal.  

 

ii) Gestão e Operação Logística Integrada  

 Operacionalizar o serviço logístico que compreende recebimento, armazenagem, 

separação, unitarização, expedição, entrega e distribuição, incluindo a logística 

hospitalar e a dispensação sistêmica; 

 Disponibilizar a interação sistêmica integrando os sistemas de gerenciamentos 

logísticos e as ferramentas de gestão de processos; 

 Disponibilizar a inteligência sistêmica para análises da demanda de suprimentos 

apoiando a decisões estratégicas na formação do planejamento e compras e 

reposição;  

 Disponibilizar DURANTE A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO LOGÍSTICO INTEGRADO 

a infraestrutura adequada para que não haja paralisação de serviços, por meio de 
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máquinas, equipamentos, pessoal e tecnologia para gestão e operacionalização 

IMEDIATA do serviço logístico. 

1.3. A contratação da PPP se dará pela modalidade de Concessão Administrativa, pelo 

prazo de 25 (vinte e cinco) anos contados a partir da assinatura do Termo de Transferência 

Inicial, nos termos do Contrato de Concessão. 

1.4. O cumprimento do objeto contratual, cuja avaliação condicionará o pagamento da 

Contraprestação Mensal, será avaliado de acordo com os Indicadores de Qualidade e 

Desempenho do Parceiro Privado, detalhados no Anexo II ao presente Edital e nos termos 

das regras estabelecidas no Contrato de Concessão. 

 

2. MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

2.1. A presente Licitação será realizada na modalidade de Concorrência, nos termos do art. 

10, da Lei federal nº 11.079/2004. 

2.2. Os atos desta Licitação observarão o quanto disposto no art. 12, II, “a”, III, “a e b‟, e IV, 

assim como as disposições do art. 13, todos da Lei federal nº 11.079/2004, conforme as 

especificações deste Edital. 

 

3. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. O Valor Estimado do Contrato de Concessão é de R$ 735.406.490,00 (setecentos e 

trinta e cinco milhões, quatrocentos e seis mil e quatrocentos e noventa reais)1, 

correspondente ao somatório das contraprestações estimadas para o período contratual. 

3.2. O Valor Estimado do Contrato de Concessão poderá ser atualizado monetariamente, 

de acordo com a variação dos índices indicados, caso a Licitação se alongue por mais de 

12 (doze) meses após a publicação do Edital. 

3.2.1. Na hipótese do item 3.2 acima, todas as obrigações decorrentes do 

Edital e relacionadas ao Valor Estimado do Contrato de Concessão deverão 

                                                           
1 Conforme detalhado no Caderno 2 – Modelo Econômico Financeiro. 
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acompanhar a variação realizada, garantindo-se aos Licitantes, conforme o 

caso, a possibilidade de complementação das garantias e/ou apresentação 

de documentação atualizada. 

3.2.2. É expressamente vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação nas documentações e propostas apresentadas pelos Licitantes, 

sendo certo que, na hipótese do item 3.2 acima, será permitido aos 

Licitantes, se o caso e mediante verificação da COMISSÃO, a atualização 

da documentação e a complementação das garantias prestadas. 

 

4. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO 

4.1. O Edital e seus Anexos, assim como toda e qualquer outra informação que for 

disponibilizada aos interessados poderão ser obtidos exclusivamente no sítio eletrônico da 

SES/DF: [] . 

4.2. Todos os documentos e informações disponibilizados pela SES/DF assim o serão única 

e exclusivamente para os fins desta Licitação, não sendo permitido aos interessados ou 

qualquer outro cidadão a divulgação ou utilização, mesmo que parcial, para qualquer outra 

finalidade não expressa neste Edital. 

4.2.1. A utilização indevida, inadequada ou diversa dos propósitos desta 

Licitação, assim como a obtenção de informações e documentos, por 

terceiros ou interessados, por qualquer meio que não seja a página 

eletrônica indicada acima, não gerará qualquer responsabilidade à SES/DF. 

4.3. A obtenção do Edital e seus Anexos não é condição de participação na Licitação, sendo 

certo que a participação na Licitação pressupõe a aceitação, pelo Licitante, de todos os 

termos e condições do Edital e seus Anexos, em especial a minuta do Contrato de 

Concessão. 

4.4. Os Licitantes e demais interessados são responsáveis pela análise, interpretação e 

compreensão da documentação e informações disponibilizadas pela SES/DF, devendo 
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também arcar com todos os custos e despesas relativos à elaboração da proposta e 

participação na Licitação. 

4.4.1 Todo o material disponibilizado pela SES/DF aos interessados foi 

elaborado com rigor para a modelagem da PPP, a fim de corroborar na 

elaboração das propostas e na precificação da Concessão, não detendo 

qualquer caráter vinculativo ou produzindo qualquer efeito que possa 

culminar em responsabilidade da SES/DF. 

 

5. DIVERGÊNCIAS 

5.1 Divergências que porventura existam na aplicação e/ou interpretação dos dispositivos 

relacionados à presente Licitação, resolver-se-ão da seguinte forma: 

5.1.1. Considerar-se-á, em primeiro lugar, a redação deste Edital de 

Licitação, que prevalecerá sobre os demais documentos da Licitação, para 

os fins desta Licitação; 

5.1.2. Considerar-se-á, em segundo lugar, caso a divergência não seja 

solucionada com a redação deste Edital de Licitação, a redação da Minuta 

do Contrato de Concessão, Anexo deste Edital de Licitação, para os fins 

desta Licitação; 

5.2. Por fim, considerar-se-á a redação dos demais Anexos deste Edital de Licitação para 

solucionar quaisquer divergências, caso não solucionadas na forma dos itens acima. 

 

6. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

6.1 É facultado a qualquer cidadão ou pessoa jurídica interessada solicitar esclarecimentos 

complementares acerca do Edital. Neste caso, a solicitação deverá ser apresentada à 

SES/DF, até às [•]h de [•], em uma das seguintes formas: a) Correspondência formal 

impressa a ser protocolada no endereço da SES/DF, na [•], em dias úteis, entre às [•]h e às 

[•]h; ou b) Correspondência eletrônica, a ser encaminhada ao seguinte endereço de correio 

eletrônico: [•]. Neste caso, os questionamentos deverão ser apresentados em arquivo anexo 
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e em formato PDF. 

6.1.1 Todas as solicitações de esclarecimentos deverão ser acompanhadas 

de identificação completa do solicitante, contendo, no mínimo e conforme o 

caso: (i) nome/razão social; (ii) nacionalidade/país onde sediado; (iii) 

profissão/objeto social; (iv) RG e CPF/CNPJ; (v) endereço; (vi) telefones e 

correio eletrônico para contato. 

6.2. Os esclarecimentos serão prestados pela SES/DF em sua página eletrônica. 

6.3. A SES/DF se reserva ao direito de não responder às solicitações de esclarecimento 

que não observem as disposições do item 6.1 acima. 

6.4. Todas as correspondências, físicas ou eletrônicas, referentes ao presente Edital serão 

consideradas entregues na data de seu recebimento pelo destinatário, exceto se a entrega 

se der após as 18h (dezoito horas, horário de Brasília), mesmo que a correspondência seja 

eletrônica. 

6.4.1. As correspondências entregues após as 18h (dezoito horas, horário 

de Brasília) serão consideradas entregues, para todos os efeitos, inclusive 

para a conferência de tempestividade, no dia útil imediatamente posterior. 

6.5. Todos os esclarecimentos prestados pela SES/DF nesta Licitação constarão de ata, 

que será parte integrante deste Edital. 

6.6. Não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos pressupõe-se que 

os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para todos os atos a se 

cumprirem no âmbito da LICITAÇÃO, não restando direito para qualquer reclamação 

ulterior, dado que a participação implica a integral e incondicional aceitação de todos os 

termos e condições deste EDITAL. 

 

7. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

7.1. As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas em até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data marcada para recebimento dos envelopes, caso apresentadas por qualquer 

cidadão. Caso apresentadas por qualquer Licitante, as impugnações deverão ser 
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protocoladas até o segundo dia útil antes da data agendada para recebimento dos 

envelopes. 

7.2. As impugnações deverão ser dirigidas à Comissão Especial de Licitação e apresentar 

de forma clara as razões e os fundamentos do inconformismo. 

7.3. A impugnação ao Edital não implicará em qualquer efeito sobre a participação dos 

Licitantes na Licitação. 

7.4. A Comissão Especial de Licitação decidirá de forma motivada sobre todas as 

impugnações tempestivamente apresentadas, sendo certo que no caso de decisões 

favoráveis à impugnação, estas somente implicarão na alteração de prazo para entrega dos 

envelopes quando implicarem na alteração do Edital e afetarem as condições para 

elaboração da proposta ou composição dos documentos necessários à participação na 

Licitação. Neste caso, o Edital deverá ser republicado, considerando as alterações, 

reiniciando os prazos nele previstos. 

 

CAPÍTULO II – DO REGULAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1. Poderão participar desta Licitação, nos termos deste Edital, as pessoas jurídicas 

nacionais, isoladamente ou reunidas em Consórcio, de até 3 (três) pessoas jurídicas, que 

demonstrem cumprir com todos os requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

observadas as demais condições estabelecidas. 

8.2. Não poderão participar desta Licitação, isoladamente ou em consórcio: 

8.2.1. Pessoas físicas; 

8.2.2. Pessoa jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com 

a Administração Pública; 

8.2.3. Pessoa jurídica em cumprimento de pena de suspensão 

temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com 

a Administração Pública; 
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8.2.4. Pessoa jurídica da(s) qual(is) participe(m) seja a que título for, 

direta ou indiretamente, pessoa(s) que tenha(m) sido, no período de 180 

(cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de publicação deste 

Edital, dirigente(s), servidor(es), ou ocupante(s) de cargo(s) ou emprego(s) 

nos órgãos ou entidades contratantes desta PPP ou nos responsáveis pela 

Licitação. 

8.2.4.1 Entende-se por entidade contratante desta PPP, a SES/DF. 

Entende-se por entidade responsável pela Licitação, a seguinte: SES/DF. 

8.2.5 Pessoa jurídica que tenha sido condenada, por sentença transitada 

em julgado, à pena de interdição de direitos devido à prática de crimes 

ambientais, nos termos da Lei de Crimes Ambientais, ou que, por qualquer 

outra razão, lhe seja vedada a participação em licitações e/ou contratação 

com a Administração Pública. 

8.3. Para efeitos desta Licitação, será admitida a participação de entidades fechadas ou 

abertas de previdência complementar, instituições financeiras e/ou fundos de investimentos, 

isoladamente ou em consórcio. 

 

9. CONSÓRCIOS 

9.1. Os LICITANTES que se apresentem sob a forma de CONSÓRCIO deverão apresentar 

os documentos exigidos, de todos os seus consorciados. 

9.1.1. A habilitação técnica exigida poderá ser demonstrada pelo 

atendimento dos itens por um só CONSORCIADO, independentemente do 

percentual de sua participação no CONSÓRCIO.  

9.2. É permitida a soma de atestados para atingir os parâmetros indicados neste EDITAL, 

dentro dos limites da Lei e desde que não expressamente vedada pelo próprio EDITAL.  

9.3. O CONSÓRCIO deverá apresentar Termo de Compromisso de Constituição de 

Consórcio, público ou particular, compreendendo no mínimo, os seguintes requisitos:  

9.3.1. Indicação de empresa líder, que deverá responder pelo 
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CONSÓRCIO perante a Administração, respeitando o parágrafo primeiro do 

artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/93; 

9.3.2. Procuração subscrita pelos representantes legais de cada 

CONSORCIADA nomeando a empresa líder como sua única e exclusiva 

representante para o presente EDITAL; 

9.3.3 Declaração subscrita pelo representante legal de cada 

CONSORCIADA, inclusive a empresa líder, renunciando à participação 

desta nesta LICITAÇÃO, sob a forma de proponente individual ou como 

integrante de outro CONSÓRCIO, sob pena de inabilitação; 

9.3.4 Declaração subscrita pelo representante legal de cada 

CONSORCIADA, inclusive a empresa líder, de que responde 

solidariamente pelas demais integrantes do CONSÓRCIO por todos os atos 

praticados durante a fase de LICITAÇÃO e até a constituição da SPE e/ou 

encerramento do certame. 

9.3.5 Declaração subscrita pelo representante legal de cada 

CONSORCIADA, inclusive a empresa líder, de que não procederá com 

alterações na composição do CONSÓRCIO até a celebração do 

CONTRATO de Concessão com a SPE por eles formada. 

9.4. A composição da SPE deverá observar as mesmas participações definidas no Termo 

de Compromisso de Constituição de CONSÓRCIO.  

9.5. Após a celebração do CONTRATO, a forma de eventual alteração na composição do 

CONSÓRCIO deverá se dar sempre dentro dos limites fixados pelo CONTRATO, e terá 

efetividade única e tão somente após devidamente comunicada e autorizada de forma 

expressa pelo PODER CONCEDENTE.  

 

10. PROCEDIMENTO 

10.1 Aberta a Sessão, os interessados deverão apresentar 3 (três) envelopes devidamente 

lacrados e indevassáveis, identificados da seguinte forma: 
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ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA TÉCNICA [NOME DA LICITANTE] 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO [NOME DA LICITANTE] 

ENVELOPE Nº 03 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO  

10.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo 

estabelecido neste Edital. 

10.3 Os LICITANTES poderão estar representados em todas as sessões públicas por 

apenas um representante devidamente credenciado, que deverá se identificar no início de 

cada sessão pública.  

10.3.1. A ausência de representante em qualquer uma ou todas as sessões 

não implica em nenhum prejuízo à LICITANTE.  

10.4. Os envelopes serão abertos sempre em sessão pública, devidamente informada com 

pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência, quando então poderão ser rubricados pelos 

representantes credenciados presentes, e deverão ser rubricados pela COMISSÃO.  

10.4.1. Os envelopes não abertos na sessão também poderão ser 

rubricados pelos representantes credenciados presentes e deverão ser 

rubricados pela COMISSÃO.  

10.5. A análise dos documentos apresentados deverá se dar conforme os termos deste 

EDITAL, mediante ata ou relatório subscrito pela COMISSÃO, devidamente motivado. 

10.6. Em todas as sessões públicas de abertura de documentos será sempre assegurado 

aos LICITANTES presentes: (i) verificar a inviolabilidade dos lacres de seus envelopes e 

dos demais participantes, (ii) vistar e rubricar os documentos abertos, (iii) manifestar-se por 

seu representante devidamente credenciado, de forma ordeira, perante a COMISSÃO e (iv) 

requerer a inclusão de manifestações nas atas de sessões.  

10.7. O resultado de cada fase deverá ser comunicado por meio de publicação no Diário 

Oficial do [•]. 

10.8. Os recursos cabíveis, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser 

protocolados no prazo legal, das [HORARIO]. Deverão ser apresentados em 01 (uma) via, 

em papel impresso em 01 (uma) face, em papel timbrado da recorrente, tendo todas as suas 
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folhas rubricadas e ao final assinadas pelo representante da LICITANTE, legalmente 

habilitado.  

10.8.1 Os recursos terão o efeito suspensivo tal qual previsto no artigo 109 da 

Lei nº 8.666/93.  

10.8.2 Interposto o recurso, será comunicado às demais LICITANTES, que 

poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis. 

10.9. O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido à COMISSÃO, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em não havendo 

reconsideração, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recurso deverá ser encaminhado 

à autoridade superior, devidamente fundamentado. Neste caso, a decisão final deverá ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.  

10.10. Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, na sala da 

COMISSÃO Especial De Licitações, durante o prazo do recurso.  

10.11. Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados.  

10.12. Por ocasião da publicação da decisão do(s) recurso(s), poderá a COMISSÃO 

proceder com a convocação para a sessão de abertura dos envelopes relativos à fase 

seguinte.  

10.13. Os LICITANTES que foram inabilitados e/ou desclassificados, não poderão se 

manifestar na condição de LICITANTES nas sessões subsequentes a sua inabilitação e/ou 

desclassificação, mas poderão acompanhar o procedimento na qualidade de cidadão, como 

lhe assegura a lei.  

10.14. Os envelopes remanescentes dos LICITANTES inabilitados e/ou desclassificados 

ficarão à disposição para retirada dos mesmos junto a COMISSÃO pelo prazo de 5 (cinco) 

dias úteis após a divulgação do resultado de inabilitação/desclassificação.  

10.14.1. Findo o prazo fixado neste item, será a documentação remetida pelo 

correio, com aviso de recebimento, ao endereço do LICITANTE informado na 

carta de credenciamento ou documento de habilitação. 
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11. DA PROPOSTA TÉCNICA  

11.1. Os LICITANTES deverão apresentar sua PROPOSTA TÉCNICA para ser avaliada 

pela COMISSÃO, nos moldes do ANEXO MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

TÉCNICA e ANEXO DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. Os 

documentos deverão levar em consideração as informações e especificações constantes 

do EDITAL e seus ANEXOS.  

11.2. Na PROPOSTA TÉCNICA a exposição dos assuntos será objetiva, de modo a 

possibilitar a correta aplicação dos critérios de pontuação estabelecidos, bem como permitir 

a análise em profundidade das condições propostas para execução dos serviços licitados, 

da viabilidade do cumprimento de prazos e soluções, tanto técnicas quanto financeiras, bem 

como da qualidade da metodologia proposta. A PROPOSTA TÉCNICA deverá, ainda, 

guardar intimidade com a PROPOSTA DE PREÇO, ainda que nenhuma informação 

financeira deva ser fornecida nessa fase.   

11.3. O TERMO DE REFERÊNCIA contém elementos orientativos que devem ser 

consultados pelas LICITANTES. A minuta de CONTRATO contém elementos que devem 

ser obrigatoriamente observados pelo LICITANTE na elaboração de sua PROPOSTA 

TÉCNICA.  

11.4. De forma a padronizar a apresentação da PROPOSTA TÉCNICA esta deverá estar 

no padrão A4, fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento entrelinhas de 1,5.  

11.4.1 Eventuais anexos com desenhos, gráficos, plantas, projetos de 

engenharia, ou outros que não componham o texto da PROPOSTA TÉCNICA 

poderão ser apresentados livremente.  

11.4.2 Poderão ser apresentados, em mídia eletrônica, arquivos de consulta 

expressamente referidos no texto, tais como planilha excel, plantas 

georreferenciadas etc.  

11.5. As PROPOSTAS TÉCNICAS serão analisadas e julgadas conforme os critérios do 

ANEXO CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. 
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12. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

12.1. A PROPOSTA DE PREÇO, acompanhada do Plano de Negócios, deverá ser 

elaborada conforme os ANEXOS Modelo de elaboração de PROPOSTA DE PREÇO e 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS.  

12.2. A PROPOSTA DE PREÇOS, emitida por computador ou datilografada, redigida em 

língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

devidamente assinada, como também rubricadas todas as folhas pelo LICITANTE ou seu 

representante, deverá indicar o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, em 

reais (R$) [•], por algarismo e por extenso.  

12.3. Em caso de conflito entre a expressão em algarismos e a expressão por extenso, 

prevalecerá esta última sobre a primeira.  

12.4. A data-base da PROPOSTA DE PREÇO deverá ser o dia de sua entrega, que será 

adotada também como data-base do CONTRATO. 

12.5. A PROPOSTA DE PREÇO deverá ter por base todos os investimentos, tributos, custos 

e despesas necessários para a execução do CONTRATO, o volume de demandas e as 

tarifas aplicáveis com futuros reajustes, os riscos a serem assumidos pela LICITANTE em 

virtude da execução dos serviços, os valores a serem pagos a título de ressarcimento, o 

prazo da CONCESSÃO, os investimentos complementares (atualização dos 

equipamentos), a reversibilidade dos bens, as RECEITAS ACESSÓRIAS esperadas e as 

demais obrigações especificadas no CONTRATO.  

12.5.1. A PROPOSTA DE PREÇO é vinculante, irrevogável, irretratável e 

incondicional.  

12.5.2. A PROPOSTA DE PREÇO deverá ainda guardar correlação com a 

PROPOSTA TÉCNICA apresentada pelo LICITANTE.  

12.6. A PROPOSTA DE PREÇO deverá contemplar também os valores a serem pagos a 

título de ressarcimento aos autores dos estudos aproveitados em razão do PMI nº XX/XXXX, 

no total de [•]  
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12.7. Havendo necessidade, a COMISSÃO poderá, a seu exclusivo critério, promover 

diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações e dados trazidos pelos 

LICITANTES nas PROPOSTAS DE PREÇO, 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, com os parâmetros deste 

EDITAL e elementos da PROPOSTA TÉCNICA.  

12.7.1. A Proposta de Preço será formalizada pelo maior desconto percentual 

incidente sobre o valor máximo da contraprestação mensal a ser paga pela 

SES/DF ao Parceiro Privado, pela consecução do objeto da licitação. Os 

descontos percentuais deverão ser ofertados com, no máximo uma casa 

decimal e incidirão de forma linear sobre ambos os valores acima indicados. 

12.7.2. Se houver indícios de inexequibilidade da PROPOSTA DE PREÇO 

ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser 

efetuada diligência ou poderá ser concedido prazo para a comprovação da 

viabilidade dos preços constantes na proposta do LICITANTE, na forma do 

§3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93.  

12.8. O não atendimento das solicitações feitas pela COMISSÃO ou a falta de qualquer 

documento solicitado neste item acarretará a desclassificação do LICITANTE.  

12.9. Serão DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS DE PREÇOS: 

12.9.1. Que não apresentarem os documentos exigidos de acordo com as 

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

em seus ANEXOS, em especial no Modelo de Apresentação de PROPOSTA 

DE PREÇOS constante do ANEXO – Modelos e declarações;  

12.9.2. Cujos documentos não estiverem assinados por pessoa habilitada;  

12.9.3. Cuja PROPOSTA DE PREÇO não estiver redigida em Língua 

Portuguesa;  
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12.9.4. Cuja PROPOSTA DE PREÇO não estiver totalmente expressa em 

reais (R$);  

12.9.5. Cujo valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA indicado na 

PROPOSTA DE PREÇO for superior a R$ [•] em conformidade com o disposto 

o artigo 40, X, da Lei nº 8.666/93;  

12.9.6. Que apresentar CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA 

manifestamente inexequível, simbólica, irrisória ou de valor zero, incompatível 

com a execução do OBJETO do CONTRATO e elementos da PROPOSTA 

TECNICA;  

12.9.7. Cuja PROPOSTA DE PREÇO apresentar vício ou omitir qualquer 

elemento solicitado, inclusive impostos.  

12.10. O prazo de validade da PROPOSTA DE PREÇO não deve ser inferior a 120 (cento 

e vinte) dias, a contar da data de abertura do certame.  

12.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja 

quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 

termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 

sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 

referidas, desde que não venham a causar prejuízos às demais LICITANTES.  

12.12. Erros no preenchimento de planilha e/ou dados apresentados não são motivos 

suficientes para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem 

a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é 

suficiente para arcar com todos os custos da contratação.  

12.13. As alterações de que trata esse subitem serão submetidas à apreciação da 

COMISSÃO, com a devida anuência de todos os LICITANTES. 

12.14. O LICITANTE deverá apresentar dentro do envelope, anexo a proposta ou no 

conteúdo dela, a Declaração de Elaboração Independente da Proposta, conforme modelo 

constante do ANEXO – Modelos e Declarações do EDITAL, sob pena de desclassificação 

da PROPOSTA DE PREÇO.  
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12.15. A atribuição das notas às PROPOSTAS DE PREÇO válidas (classificadas) será feito 

de acordo com os critérios abaixo relacionados:  

12.15.1 Para cada LICITANTE que tiver sua PROPOSTA DE PREÇO válida 

(classificada) a COMISSÃO atribuirá nota à sua PROPOSTA DE PREÇO (NP).  

12.15.2 Serão atribuídos valores entre 0 e 100 denotados por NP para avaliar 

as PROPOSTAS DE PREÇO das LICITANTES classificadas. Os critérios para 

a obtenção da NP serão como segue:  

NP = (Menor preço proposto/Preço Licitante) * 100  

Onde: NP = Nota da proposta de preço.  

Menor preço proposto = Menor valor da contraprestação classificada.  

Preço licitante = Preço proposto de contraprestação pela licitante que está 

sendo avaliada.  

12.16. Considerar-se-á a melhor PROPOSTA DE PREÇO a que atingir a maior nota, 

podendo haver – nesta fase do certame – empate. 

 

13. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

A. Habilitação Jurídica 

13.1. Os Licitantes deverão apresentar: 

13.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, 

devidamente registrado, acompanhado das alterações posteriores, 

caso não tenham sido acompanhadas da consolidação do 

documento; 

13.1.2 Prova de eleição dos Administradores da Licitante, devidamente 

registrada no órgão competente, quando aplicável; 

13.1.3 Minutas do Estatuto Social da Sociedade de Propósito Específico; 

13.1.4 Quando a licitante for um fundo de investimento, deverá apresentar, 

adicionalmente, os seguintes documentos: (i) comprovante de 

registro do fundo de investimento na Comissão de Valores 
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Mobiliários; (ii) regulamento do fundo de investimento consolidado; 

(iii) comprovante de registro do regulamento do fundo de 

investimento perante o Registro de Títulos e Documentos 

competente; (iv) comprovante de registro do administrador e, se 

houver, do gestor do fundo de investimento, perante a Comissão de 

Valores Mobiliários; e (v) comprovação de que o fundo de 

investimento se encontra devidamente autorizado a participar do 

certame; 

13.1.5 Quando a Licitante for uma entidade aberta ou fechada de 

previdência complementar, deverá apresentar, adicionalmente, um 

comprovante de autorização expressa e específica quanto à 

constituição e funcionamento da entidade de previdência 

complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente. 

13.2. As minutas dos documentos constitutivos da SPE deverão refletir o entendimento entre 

os futuros acionistas e não poderão ser modificadas para a constituição da SPE, salvo com 

prévia e expressa anuência da SES/DF. 

13.3. No caso de participação via Consórcio, também deverá ser apresentado Compromisso 

de constituição de Sociedade de Propósito Específico. 

13.4. O Compromisso de Constituição de Sociedade de Propósito Específico deverá estar 

assinado por todas as componentes do Consórcio e dispor, no mínimo, o seguinte: 

13.4.1 Denominação, organização e objetivo da futura SPE; 

13.4.2 Qualificação das empresas compromissárias e distribuição das 

respectivas participações acionárias na futura SPE; 

13.4.3 Compromisso expresso de constituição, caso sagrem-se 

vencedores da Licitação, de Sociedade por Ações, segundo as leis 

brasileiras, com sede e administração no País, na cidade de Brasília; 

13.4.4 Compromisso de constituição da SPE com capital social de, no 

mínimo, R$ 8.972.201,00 (oito milhões, novecentos e setenta e dois mil e 
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duzentos e um reais). Destes valores, os consorciados devem se 

comprometer que, no mínimo, 10% (dez por cento) deste valor estará 

integralizado antes da assinatura do Contrato de Concessão; 

13.4.5 Compromisso de que a SPE obedecerá a padrões de 

governança corporativa e adotará contabilidade e demonstrações 

financeiras padronizadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, baseadas na Lei Federal n. 6.404/76, nas normas expedidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC e nas Interpretações, 

Orientações e Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

– CPC. 

13.4.6 Indicação da empresa líder, com expressa concessão de 

poderes para que a empresa líder seja a responsável pela realização de 

todos os atos que cumpram ao consórcio durante a Licitação, até a 

assinatura do Contrato de Concessão, inclusive com poderes expressos, 

irretratáveis e irrevogáveis, para concordar com condições, transigir, 

compromissar-se, assinar quaisquer papéis, documentos e instrumentos de 

contratação relacionados com o objeto desta Licitação; 

13.4.7 Previsão de responsabilidade solidária entre as empresas 

consorciadas no tocante ao objeto desta Licitação, assumindo 

integralmente todas as obrigações contidas na Proposta de Preço e no 

Plano de Negócios apresentada pelo consórcio, bem como por todos os 

atos relacionados à Licitação, bem como os praticados pelo consórcio; e 

13.4.8 Indicação expressa de ao menos uma consorciada com atuação 

comprovada nas atividades de logística de produtos que necessitem de 

temperatura controlada. 

 

B. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

13.5 Os Licitantes deverão apresentar: 
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13.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 

13.5.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

13.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos 

Federais e Dívida Ativa Federal), Estadual/Distrital (Tributos Estaduais e 

Dívida Ativa Estadual) e Municipal/Distrital (Tributos Mobiliários e Tributos 

Imobiliários) do domicílio ou sede do Licitante; 

13.5.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e 

13.5.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

13.6. As declarações que não indicarem expressamente o prazo de validade serão 

consideradas o prazo de 30 dias. 

 

C. Qualificação Econômico-Financeira 

13.7. Os Licitantes deverão apresentar: 

13.7.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo IPCA, quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

13.7.2 Certidão Negativa de Pedido de Falência, Concordata e 

Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo Distribuidor Judicial da 

Comarca de onde a Licitante for sediada, com data de, no máximo, 90 
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(noventa) dias anteriores à data de apresentação dos documentos e 

propostas; 

13.7.3 As sociedades anônimas deverão apresentar demonstrações 

contábeis por meio de uma das seguintes formas: publicação em Diário 

Oficial [•], publicação em jornal de grande circulação, ou ainda, por meio de 

cópia autenticada; 

13.7.4 Os fundos de investimento, deverão apresentar, adicionalmente, 

Certidão negativa de falência da administradora e gestora do fundo, 

expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição da sede das mesmas, com data 

de até 90 (noventa) dias corridos anteriores a data de entrega dos 

envelopes. 

13.7.5 Prova de que, na data estabelecida para a entrega da documentação 

e propostas,  a   Licitante   possuía   patrimônio    líquido    de,    no    mínimo, 

R$ [•] ([•]). 

13.8. O balanço patrimonial deverá estar registrado na Junta Comercial ou outro órgão 

competente, estar acompanhado do relatório dos auditores independentes, quando 

legalmente exigido, e assinado pelo Representante Legal da Licitante e por Contador 

devidamente habilitado, e deverá ser acompanhado de declaração assinada pelo contador, 

devidamente registrado no Conselho competente, e pelo responsável legal, calculando os 

seguintes índices: 

Liquidez Geral (LG): ILG =AC+RLP/PC+ELP = igual ou superior a 1,5 (um 

vírgula cinco);  

Liquidez Corrente (LC): ILC=AC/PC = igual ou superior a 1,5 (um vírgula 

cinco); 

Solvência Geral (SG): SG=AT/PC+ELP = igual ou superior a 1,5 (um vírgula 

cinco);  

Índice de Endividamento (IE): IE=PC+ELP/AT = igual ou inferior a 0,5 (meio 

ponto);  
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Capital Social ou Patrimônio Líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do 

valor estimado do Contrato. 

12.8.1 No caso de CONSÓRCIO, nos termos do artigo 33, III, da Lei Federal 

n. 8.666/93, o capital social mínimo exigido será acrescido de 30% (trinta 

por cento), sendo avaliado no conjunto das empresas que compõem o 

CONSÓRCIO, na proporção de sua respectiva participação. 

13.9. A habilitação e regularidade do Contador será comprovada mediante apresentação de 

Certidão de Regularidade Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado onde registrado o profissional. 

13.10. Comprovação do recolhimento da garantia da proposta, conforme disposto neste 

Edital. 

13.11. Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem 

diminuição de sua capacidade operativa ou absorção de sua disponibilidade financeira, 

apresentando o valor total de cada contrato e percentual executado;  

13.11.1 Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar 

Declaração neste sentido.  

13.12. Demonstração, com dados do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que 

a licitante possui disponibilidade financeira líquida-DFL, igual ou superior ao valor total do 

orçamento do órgão licitante (DFL >= VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO DO ÓRGÃO 

LICITANTE), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a 

Administração Pública Distrital, obtida através da fórmula DFL = (10 x PL) – VA, onde: 

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;  

PL = Patrimônio Líquido;  

VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e/ou serviços em 

andamento ou a iniciar, devidamente comprovados mediante balancete 

analítico. 

 

D. Qualificação técnica 
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13.13. Os Licitantes deverão apresentar: 

13.13.1 Atestado que comprove a captação de recursos de terceiros de, 

no mínimo, R$ [•] (•) para a realização de investimentos de longo prazo de 

retorno (acima de cinco anos) mediante financiamento, emissão de 

debêntures, criação de fundos de investimentos, emissão de ações, dentre 

outras operações similares; 

13.13.2 Prova de execução de atividades de logística, armazenamento e 

transporte de cargas, mediante a apresentação de atestado emitido por 

pessoa de direito público ou privado, com as seguintes especificações 

mínimas:  

a)  Armazenamento de medicamentos, imunobiológicos ou  

materiais laboratoriais sob controle de temperatura; 

b) Transporte de medicamentos ou materiais laboratoriais sob 

controle de temperatura; 

c) Gestão e operacionalização de Almoxarifado(s) de 

medicamentos ou materiais laboratoriais, com itens sob controle de 

temperatura; 

d) Gestão e operacionalização de Almoxarifado(s) com valor de 

estoques correspondente a, no mínimo, 30% (trinta porcento) dos valores 

da posição de estoque da SES/DF. 

13.13.3 Prova de execução de abastecimento em cliente hospitalar de, no 

mínimo, R$ XX (XX) por ano. 

13.14. Prova de distribuição em domicílio de materiais de, no mínimo, XX entregas por mês 

mediante a apresentação de atestado emitido por pessoa de direito público ou privado; 

13.15. Certificado de validação por auditor independente de Sistema de Gerenciamento de 

Armazém - WMS. 

13.16. Certificado de validação por auditor independente de Sistema de Gestão de 

Transportes - TMS. 
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13.17. Certificado de validação por auditor independente de Sistema de Gestão de 

Relacionamento com Clientes. 

13.18. Para comprovação do valor exigido no item 13.14 será admitido o somatório de 

atestados, desde que as captações de recursos tenham sido realizadas no período máximo 

de 5 (cinco) anos contínuos. 

13.19. Para comprovação da qualificação técnica serão admitidos documentos, tais como 

contratos, cartas ou declarações de instituições financeiras, agências reguladoras ou 

Poderes Concedentes, conforme o caso, bem como demonstrações financeiras auditadas 

dos investimentos realizados ou outro documento que demonstre a experiência requerida. 

13.20. Para comprovação dos quantitativos exigidos será admitido o somatório de 

atestados. 

13.21. Os valores indicados nos atestados apresentados pela Licitante, para efeito de 

avaliação dos montantes relativos à realização de investimentos, quando apresentados em 

moeda estrangeira, serão convertidos para o real pela taxa de câmbio para venda publicada 

pelo Banco Central do Brasil, na data de realização do empreendimento. 

13.21.1. Para  efeito  da  análise  do  atestado  a  Licitante  deverá  atualizar  

os valores constantes do mesmo, para o mês de recebimento das propostas, 

considerando para tanto, as condições de reajuste da Contraprestação Mensal 

constantes da minuta de Contrato de Concessão. 

13.22. A experiência exigida neste edital também poderá ser comprovada por meio de 

atestados emitidos em nome de empresa controlada, controladora e/ou coligada, nos termos 

definidos na Lei Federal n. 6.404/76, bem como de empresas sob controle comum, direta 

ou indiretamente, desde que todas essas situações sejam devidamente comprovadas e 

vigorem desde data anterior à da publicação do presente Edital. 

13.23. No caso de alterações societárias e de fusão, incorporação ou cisão de empresas, 

os atestados somente serão considerados se acompanhados de prova documental e 

inequívoca da transferência definitiva de acervo técnico. 
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13.24. Os atestados a serem apresentados pelos Licitantes deverão ser fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado contratantes do objeto atestado, devendo o 

atestado ser fornecido em papel timbrado do declarante, com identificação de seu 

representante legal e informações para eventual contato por parte da COMISSÃO. 

 

E. Declarações 

13.25. Junto com os demais Documentos de Habilitação, as Licitantes deverão apresentar 

as seguintes declarações: 

13.25.1 Declaração de compromisso de cumprimento do disposto no art. 7º, 

inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo constante do Anexo 

VI deste Edital; 

13.25.2 Declaração de que Licitante não se encontra em processo de (i) 

falência, (ii) recuperação judicial ou extrajudicial (iii) liquidação judicial ou 

extrajudicial, (iv) insolvência, (v) administração especial temporária ou (vi) 

intervenção, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital; 

13.25.3 Declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da 

Licitação, conforme modelo constante do Anexo VIII deste Edital; 

13.25.4 Declaração de regularidade quanto às normas relativas à saúde e 

segurança no trabalho, conforme modelo constante do Anexo X deste Edital; 

13.25.5 Declaração de ciência de que registros no CADIN impedem a 

contratação com o Poder Concedente, conforme modelo constante do Anexo 

XI deste Edital; 

13.25.6 Declaração, conforme modelo constante do Anexo XII deste Edital, 

de que o Licitante a) se sujeita a todas as condições do Edital; b) tem pleno 

conhecimento do objeto da Concessão; c) responde pela veracidade de todas 

as informações constantes da documentação e da proposta apresentadas; e 

d) recebeu todos os elementos componentes do presente Edital e que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento 
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das obrigações objeto da Licitação, tendo considerado suficientes as 

informações recebidas para a elaboração da sua proposta. 

 

14. DA PROVA DE CONCEITO 

14.1. A primeira colocada na fase de lances será convocada a realizar Prova de Conceito 

(PoC), no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da suspensão da sessão pública 

do certame, para avaliar a compatibilidade dos equipamentos oferecidos com as 

especificações e as funcionalidades necessárias constantes do Anexo deste Edital.  

14.2. A Prova de Conceito (PoC) consistirá na aferição do atendimento dos requisitos e 

funcionalidades exigidas no Anexo e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes 

mediante indicação de representante(s) com antecedência mínima de 1 (um) dia útil da data 

de sua realização.  

14.3. Será elaborado relatório com o resultado da Prova de Conceito (PoC), informando 

cada um dos requisitos e funcionalidades testados, se foi atendido ou não, além de 

eventuais observações cabíveis, bem como o resultado final indicando se o equipamento 

está aprovado, reprovado ou aprovado, mas com ressalvas.  

14.4. Caso o sistema seja aprovado, o licitante será declarado vencedor do processo 

licitatório. Caso o sistema seja reprovado, o licitante será desclassificado do processo 

licitatório.  

14.5. Caso haja aprovação com ressalvas, considerada assim aquela que possuir todas as 

funcionalidades, mas apresentar falhas em alguma delas durante a PoC, o licitante terá o 

prazo de 3 (três) dias úteis para proceder aos ajustes necessários na solução e disponibilizá-

lo para realização de testes confirmatórios. Caso os testes confirmatórios apontem que a 

falha não foi devidamente corrigida ou que o atendimento dos requisitos e funcionalidades 

não pode ser confirmado, o licitante será considerado reprovado e desclassificado do 

processo licitatório.  

14.6. Serão divulgadas nos sítios eletrônicos a data de realização da Prova de Conceito 

(PoC), sendo facultado aos licitantes acompanhar sua realização.  
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14.7. Todas as despesas decorrentes da participação ou acompanhamento da Prova de 

Conceito (PoC) serão de responsabilidade dos licitantes.  

 

15. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

15.1. Será procedida pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO a abertura dos 

Envelopes "Proposta Técnica", sendo conservados intactos os Envelopes referentes à 

“Proposta Financeira" e “Documentos de Habilitação”.  

15.2. O julgamento das Propostas Técnicas, conforme inciso I do artigo 12 da Lei 11.079/04, 

tem como base o EDITAL – lei entre as partes, desclassificando-se as Propostas das 

LICITANTES que não atenderem os critérios mínimos nele fixados que assegurem uma 

contratação tecnicamente adequada e alinhada ao princípio do interesse público, os quais 

não participarão das etapas seguintes. 

15.3. Em nova sessão pública, a ser convocada, após divulgados os resultados e observado 

o prazo de recurso de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da 

ata, serão abertos os Envelopes “Proposta Financeira" das LICITANTES que tiveram suas 

Propostas Técnicas classificadas.  

15.4. Os Envelopes “Proposta Financeira" e “Documentos de Habilitação” das LICITANTES 

que não tenham suas Propostas Técnicas classificadas não serão abertos e serão 

devolvidos fechados, expirado o prazo de recurso do julgamento das Propostas ou de sua 

denegação, não sendo considerado o conteúdo desses. 

15.5. Uma vez feita a avaliação técnica das Propostas e sua classificação, a Comissão fará 

a convocação das LICITANTES para uma nova sessão pública, após divulgados os 

resultados da etapa técnica dos trabalhos e observado o prazo para interposição de recurso 

do julgamento das Propostas, ocasião em que serão abertos os Envelopes que contiverem 

as Propostas Financeiras das LICITANTES cujas Propostas Técnicas tenham sido 

classificadas. 

15.6. Na segunda etapa somente serão abertos os Envelopes contendo as Propostas 

Financeiras das LICITANTES cujas Propostas Técnicas tenham sido classificadas, sendo 
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que os demais serão devolvidos fechados às respectivas LICITANTES, decorrido o prazo 

para interposição de recurso do julgamento das Propostas ou de sua denegação, não sendo 

consideradas as Propostas neles contidas. 

15.7. Com base no critério do menor valor da contraprestação a ser paga pela Administração 

Pública, a Proposta a ser selecionada será aquela, respeitadas as regras fundamentais do 

EDITAL, que apresente o menor PREÇO. 

 

16. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS  

16.1. As Propostas e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues, por pessoa 

credenciada, na data, hora e local estipulados na Introdução deste EDITAL. 

16.2. Os documentos de habilitação serão analisados segundos os critérios do presente 

EDITAL, sendo declarados inabilitados os LICITANTES que não apresentarem os 

documentos exigidos neste EDITAL no prazo de validade e/ou devidamente atualizados.  

16.2.1 Também serão declarados inabilitados os LICITANTES que 

apresentarem, dentro do envelope de documentos de habilitação, qualquer 

informação relativa à PROPOSTA DE PREÇO.  

16.2.2 Após a fase de habilitação, não caberá a desistência da proposta, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela COMISSÃO 

(conforme parágrafo 6º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93).  

16.2.3 As complementações de insuficiências ou correções de caráter formal 

necessárias ao saneamento de falhas caracterizadas como falhas formais no 

curso do procedimento poderão ser realizadas, a critério da COMISSÃO, 

conforme estabelecido no artigo 12, IV, da Lei nº 11.079/04.  

16.3. Os documentos de PROPOSTA TÉCNICA serão analisados segundo os critérios do 

presente EDITAL e ANEXO CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA.  

16.4. Os documentos de PROPOSTA DE PREÇO serão analisados segundo os critérios do 

presente EDITAL.  
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16.4.1. Somente as PROPOSTAS DE PREÇO que atenderem às exigências 

do EDITAL serão classificadas.  

16.5. Ao fim do procedimento de análise das propostas, a COMISSÃO irá aplicar a fórmula 

prevista no item 5 deste EDITAL, identificando então a melhor proposta pelo resultado da 

fórmula de melhor técnica e preço. 

16.6. O resultado será então publicado no Diário Oficial do [•].  

16.7. Os LICITANTES poderão apresentar a documentação em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada em cartório ou publicada em órgão da Imprensa Oficial. Os 

documentos emitidos pela internet terão sua validade confirmada pela COMISSÃO. 

 

17. DOS PRAZOS DA LICITAÇÃO  

17.1. Na contagem do prazo estabelecido neste EDITAL, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. 

17.2. Os prazos estabelecidos em dias, neste Edital e seus Anexos, contar-se-ão em dias 

corridos, salvo se expressamente feita referência a dias úteis. 

17.3. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem anterior em dia de expediente 

na SES/DF. 

17.3. Não serão computados início e encerramento dos prazos em dias de expediente 

parcial. 

 

18. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

18.1. Analisadas as propostas e declarado o vencedor pela COMISSÃO, considerado o 

julgamento ou decurso do prazo para recursos, o processo será encaminhado ao Secretário 

de Saúde, que poderá:  

(i) Determinar a emenda de irregularidade sanável, se houver, no 

processo licitatório; 

(ii) Homologar o resultado da Licitação;  

(iii) Revogar a Licitação, se necessário, em função do interesse público, 
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de forma motivada; 

(iv) Anular a licitação, se necessário e de maneira motivada, por vício 

comprometedor da legalidade do certame; 

(v) Adjudicar o objeto da licitação, declarando por ato formal o seu 

vencedor. 

18.2. O Contrato resultante da presente Licitação será celebrado entre o Poder Concedente, 

representado pela SES/DF e o Adjudicatário.  

18.3. Adjudicado o objeto da Licitação, o Adjudicatário será convocado, mediante 

publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para assinar o Contrato de Concessão, em 

até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma única vez por período adicional de 30 (trinta) dias, 

a critério do Poder Concedente.  

18.4. Em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para assinatura do Contrato de 

Concessão, a ADJUDICATÁRIA deverá: 

18.4.1 Comprovar que prestou Garantia de Execução, nos termos, forma e 

valores da minuta do Contrato de Concessão;  

18.4.2 Comprovar que contratou os seguros, apresentando as respectivas 

apólices e comprovante de pagamento do prêmio, quando exigido; 

18.4.3 Demonstrar que constituiu a SPE, nos exatos termos da minuta 

apresentada pela Licitante na fase de análise dos Documentos de Habilitação, 

com a correspondente certidão da Junta Comercial competente, cópia do 

Estatuto Social com a chancela da Junta Comercial, bem como o respectivo 

comprovante de inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  

18.4.4 Comprovar que integralizou no capital social da SPE, em moeda 

corrente nacional, no mínimo, R$ R$ 8.972.201,00 (oito milhões, novecentos 

e setenta e dois mil e duzentos e um reais); 

18.4.5 Apresentar descrição da estrutura acionária e de gestão da SPE, 

contendo, no mínimo: (a) descrição dos tipos de ações; (b) acionistas e suas 

respectivas participações por tipo de ação; (c) indicação da composição 
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societária da Concessionária, conforme aplicável, e de suas Controladoras, 

até o nível das pessoas físicas; (d) acordos de acionista da SPE, quando 

existentes; (e) identificação dos administradores, incluindo seus respectivos 

currículos e dos órgãos da Administração da SPE; (f) compromisso com 

princípios de governança corporativa na gestão da SPE; e (g) identificação de 

Partes Relacionadas;  

18.4.6 Demonstrar que mantém todas as exigências de habilitação prevista 

neste Edital;  

18.4.7 Comprovar que realizou o pagamento devido ao ressarcimento dos 

estudos técnicos do projeto. 

18.5. Preenchidos todos os requisitos para a assinatura do CONTRATO, tanto pela 

adjudicatária quanto pelo PODER CONCEDENTE, será providenciada a sua assinatura e a 

respectiva publicação no Diário Oficial [•], quando o PODER CONCEDENTE poderá emitir 

a ORDEM DE INÍCIO e dar início ao período de CONCESSÃO no prazo máximo de 2 (dois) 

dias úteis da assinatura do CONTRATO.  

18.5.1. Neste momento, o PODER CONCEDENTE deverá verificar a eventual 

ocorrência do interregno do prazo entre a data de entrega das propostas e a 

efetiva emissão da ORDEM DE INÍCIO, aplicando, se o caso, o reajuste 

previsto em CONTRATO para as revisões anuais, mantida como data base a 

da entrega das propostas. 

18.6. A recusa injustificada do ADJUDICATÁRIO em assinar o CONTRATO, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 

legalmente estabelecidas, sem prejuízo da execução da garantia ofertada em proposta.  

18.6.1. O disposto neste item não se aplica aos LICITANTES convocados nos 

termos do artigo 64, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, que não aceitarem a 

contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, 

inclusive quanto ao preço.  
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18.8. O Poder Concedente, em face do não comparecimento do Adjudicatário no prazo 

estipulado, poderá convocar os Concorrentes remanescentes, na ordem de classificação, 

verificado o cumprimento de requisitos de habilitação, para assumir o Contrato de 

Concessão em igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora.  

18.9. Após a assinatura do Contrato de Concessão, a Concessionária deverá observar as 

diretrizes estabelecidas no Contrato de Concessão e obriga-se a manter, durante toda a sua 

execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação. 

 

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

19.1. Eventuais Recursos Administrativos deverão ser interpostos mediante petição 

devidamente fundamentada, dirigida à COMISSÃO, observando-se rito e demais 

disposições a respeito dos recursos nas disposições da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos.  

19.2. Os recursos deverão ser protocolados no endereço da SES/DF.  

 

20. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE 

20.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, constituída sob a forma de sociedade por 

ações, nos termos das Leis brasileiras, tendo por finalidade exclusiva a exploração do 

OBJETO da CONCESSÃO e devendo, ainda, estar sediada no Distrito Federal.  

20.2. O capital social mínimo para a constituição da CONCESSIONÁRIA será de R$ [•], nos 

termos do estabelecido em CONTRATO.  

20.3. A SPE não poderá, durante o prazo da CONCESSÃO, reduzir o seu capital social 

abaixo do valor mínimo especificado no CONTRATO, sem prévia e expressa autorização, 

por escrito, do PODER CONCEDENTE.  

20.4. O estatuto social da SPE deverá contemplar cláusula que vede alteração de seu objeto 

social sem prévia e expressa anuência, por escrito, do PODER CONCEDENTE.  

20.5. O exercício da SPE e o exercício financeiro do CONTRATO coincidirão com o ano 

civil, feita exceção ao primeiro ano, que terá início com a ORDEM DE INÍCIO.  
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20.6. A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade 

e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento e 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, nos termos do 

§3º do artigo 9º da Lei Federal nº 11.079/04.  

20.7. A SPE estará vinculada, durante todo o prazo da CONCESSÃO, ao disposto no 

CONTRATO, no EDITAL, na documentação por ela apresentada, em especial a proposta, 

e aos respectivos documentos contratuais, bem como à legislação municipal, estadual e 

federal. 

20.8. Durante o prazo da CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais obrigações de prestar 

as informações estabelecidas no CONTRATO ou na legislação, a SPE obriga-se a:  

20.8.1 dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e 

qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo 

cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO e que possa constituir 

causa de intervenção, caducidade ou rescisão da CONCESSÃO. 

20.8.2 dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de toda e 

qualquer situação que corresponda a fatos que alterem de modo relevante o 

normal desenvolvimento da prestação dos serviços, apresentando, por escrito 

e no prazo mínimo necessário, relatório detalhado sobre esses fatos, incluindo, 

se for o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à 

CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou 

sanar os fatos referidos; 

20.8.3 apresentar ao PODER CONCEDENTE anualmente, um relatório 

auditado da sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a 

demonstração de resultados correspondentes.  

20.9. A SPE constituída pela LICITANTE vencedora poderá fazer jus a qualquer benefício 

tributário, ou de qualquer natureza, conferido pelo PODER CONCEDENTE. 
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21. GARANTIA DE PROPOSTA 

21.1. Deverá ser comprovada a prestação de Garantia de Proposta pela Licitante, no valor 

mínimo de 1% (um por cento) do valor do contrato.  

21.2. A Garantia de Proposta poderá ser ofertada em uma das seguintes modalidades: (i) 

Moeda corrente nacional; (ii) Títulos da Dívida Pública do Tesouro Nacional; (iii) Seguro-

garantia; (iv) Fiança bancária; ou (v) Combinação de duas ou mais das modalidades 

constantes dos itens (i) a (iv) acima.  

21.3. A Garantia de Proposta deverá ser prestada em benefício da SES/DF e terá prazo 

mínimo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data em que forem apresentados os 

documentos e propostas.  

21.4. É de integral responsabilidade dos Licitantes a prova de suficiência da Garantia de 

Proposta prestada para os fins desta Licitação.  

21.5. A Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional deverá ser depositada 

no Banco [•], Agência [•], conta corrente nº [•], de titularidade da SES/DF, CNPJ/MF nº [•], 

em até 24h (vinte e quatro horas) antes da data marcada para recebimento dos documentos 

e propostas, sob pena de ineficácia da prestação da garantia.  

21.6. A Garantia de Proposta prestada na modalidade Títulos da Dívida Pública do Tesouro 

Nacional, deverá ser prestada pelo valor nominal dos títulos, não podendo estar onerados 

com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisição 

compulsória. Os Títulos ofertados deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos.  

21.7. A Garantia da Proposta apresentada na modalidade de seguro-garantia será 

comprovada pela apresentação da apólice de seguro-garantia, acompanhada de 

comprovante de pagamento do prêmio, quando pertinente, bem como de Certidão de 

Regularidade Operacional expedida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 

em nome da seguradora que emitir a apólice, e comprovada a contratação de resseguro, 
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conforme obrigações legais.  

21.8. A Garantia de Proposta apresentada na modalidade de fiança bancária deverá ser 

emitida por instituição bancária listada no último Relatório dos 50 (cinquenta) maiores 

Bancos – Critério de Ativo Total menos Intermediação, emitido trimestralmente pelo Banco 

Central do Brasil.  

21.9. Licitantes que deixarem de prestar Garantia de Proposta ou que prestarem em 

desacordo com as condições estabelecidas neste Edital serão declarados desclassificados 

da Licitação e terão sua documentação e propostas devolvidos assim que encerrada a fase 

de credenciamento dos Licitantes. 

21.10. Encerrada esta Licitação, as Licitantes terão suas Garantias de Proposta devolvidas 

em até 15 (quinze) dias contados da data de assinatura do Contrato de Concessão ou a 

contar da data em que formalizado o término da Licitação, caso o Contrato de Concessão 

não venha a ser assinado por qualquer Licitante.  

21.11. A Garantia de Proposta poderá ser executada: (i) Caso a Licitante não mantenha sua 

proposta durante o período de validade estabelecido; (ii) Caso a Licitante incorra em alguma 

conduta passível de penalização, nos termos da legislação aplicável, deste Edital e Anexos; 

ou (iii) Caso a Adjudicatária deixe de assinar o Contrato de Concessão por qualquer motivo 

a ela imputado.  

21.12. A Garantia de Proposta deverá ser apresentada dentro do Envelope Nº 2. 

 

22. DO RESSARCIMENTO PELOS ESTUDOS REALIZADOS  

22.1 Em decorrência da análise e julgamento dos Estudos apresentados no âmbito do PMI 

que desencadeou o presente projeto, o Licitante vencedor desta Licitação, caso não seja o 

próprio ofertante dos Estudos adotados, deverá, como condição para assinatura do Contrato 

de Concessão, realizar o ressarcimento das despesas incorridas para elaboração deste 

projeto. 

 

23. DA OBRIGATORIEDADE DO ESTABELECIMENTO DO PROGRAMA DE 
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INTEGRIDADE OU COMPLIANCE TAMBÉM À LUZ DA LGPD 

23.1. O Licitante, sob suas expensas, deverá ter implementado e em devida aplicação seu 

Programa de Integridade.  

23.2. A empresa que tenha implementado o Programa de Integridade deverá apresentar, 

no momento da contratação, declaração informando a existência desse programa, nos 

termos do art. 7º da Lei Distrital nº 6.112/2018.  

23.3. O Programa de Integridade a ser implantado consistirá no conjunto de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia de 

irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes 

com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados 

contra a Administração Pública do Distrito Federal, devendo o Programa de Integridade ser 

estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das 

atividades, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do 

referido Programa, visando garantir sua efetividade.  

23.4. Para se atestar a efetividade do programa de integridade poderão ser adotas ainda os 

seguintes meios: auditorias externas, a obtenção do Selo Pró-Ética por parte da contratada, 

concedido pelo Instituto Ethos, em parceria com a Controladoria-Geral da União e o 

Ministério da Transparência, ou a obtenção por parte da contratada da certificação ISO 

37001, específica para sistemas de gestão antissuborno. 

23.5. O Licitante também deverá atuar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (13.709/2018) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores 

sobre a matéria. Para tanto, deverá monitorar, por meios adequados, sua própria 

conformidade e a de seus colaboradores e sub operadores, com as respectivas obrigações 

de proteção de dados, mantendo controles de Segurança da Informação em ambiente 

seguro e controlado/monitorado. 

 

24. DISPOSIÇÕES FINAIS  

24.1 A COMISSÃO poderá proceder com inspeções, auditorias e realizar ou determinar 
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diligências a qualquer tempo, bem como valer-se de assessoramento técnico de terceiros 

contratados para este fim, para, se for o caso, esclarecer dúvidas e conferir informações e 

registros oferecidos pelos Licitantes.  

24.2. Os Licitantes, sempre que solicitado, deverão disponibilizar para a COMISSÃO seus 

livros, registros contábeis e fiscais, quando houver necessidade de comprovação de dados 

para a correta avaliação, certificação e comprovação da situação financeira dos Licitantes, 

suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital.  

24.3. Os estudos e levantamentos prévios disponibilizados pelo Poder Concedente são 

meramente indicativos, sendo lícito aos Licitantes a realização de estudos próprios para a 

elaboração de suas Propostas.  

24.6. Qualquer modificação neste Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a retificação não alterar a formulação das propostas.  

24.7. A apresentação das propostas implica aceitação plena e total das condições deste 

Edital.  

24.8. A qualquer momento, poderá o Poder Concedente ou a CEL, por despacho motivado, 

excluir do processo licitatório qualquer Licitante, caso tenha ciência de fato ou circunstância 

que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira para participar desta 

Licitação.  
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Anexos do Edital 

 

ANEXO Nº 1 – DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

 

 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO, REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

REDE LOGÍSCA DE MEDICAMENTOS, HEMODERIVADOS, VACINAS, SOROS, 

INSUMOS E ITENS DE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO 

DISTRITO FEDERAL. 

 

Prezados Senhores, 

 

Pelo presente, o [LICITANTE], [QUALIFICAÇÃO], por seu representante legal, declara, sob 

as penas da legislação aplicável, que dispõe de capacidade para obter recursos financeiros 

suficientes ao devido cumprimento das obrigações de aporte de recursos próprios e de 

terceiros, necessários à consecução do objeto da Concessão Administrativa. Declara, além 

disso, que (i) contratou ou tem capacidade de contratar todos os seguros necessários à 

consecução do objeto da Concessão Administrativa e (ii) dispõe ou tem capacidade de 

obter os recursos para a integralização do capital social mínimo da SPE. 

 

[LOCAL], [DATA] 

 

 

[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA] 
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ANEXO Nº 2 – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. [•] 

 

A Empresa  , inscrita no CNPJ sob o nº. 

 , por meio de  seu(s)  representante(s) 

legal(is), Sr.   , portador da Carteira de 

Identidade nº. 

  e  do CPF/MF nº.  , DECLARA sob as penas de 

lei, que essa proponente não incorre em quaisquer das seguintes situações: 

 

• ter sido declarada inidônea por ato do poder Público; 

• ter sido apenada com suspensão temporária da participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, nos últimos 2 (dois) anos; 

• Impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal nº. 

8.666/93 e suas alterações. 

 

Comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação e da qualificação exigidas pelo edital. 

Por ser verdade, firmo a presente.  

 

LOCAL E DATA. 

 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO Nº 3 – DECLARAÇÃO, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. 27 DA 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE 

OUTUBRO DE 1999 

 

DECLARAÇÃO (MODELO) 

 

 

(Nome). [•], inscrito no CNPJ/MF nº, sediada [•], por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr.(a). [•], portador (a) da Carteira de Identidade nº [•] e do CPF nº [•], 

DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

LOCAL E DATA. 

 

 

Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO Nº 4 – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 

 

As Licitantes deverão obedecer ao roteiro e às orientações contidas neste Anexo para a 

elaboração do Plano de Negócios integrante da Proposta de Preços. 

O objetivo deste Anexo é a padronização dos Planos quanto à forma de apresentação e 

agrupamento dos temas a serem apresentados, de maneira a facilitar eventuais 

avaliações pela Comissão de Licitação. 

As questões de forma e conteúdo deverão ser rigorosamente atendidas, já que objetivam 

propiciar à comissão a possibilidade de: 

 Avaliar a consistência do plano econômico-financeiro proposto; 

 Verificar a razoabilidade das estimativas realizadas pela Licitante. 

 

Na elaboração do Plano de Negócios a Licitante não deve considerar: 

 Qualquer benefício fiscal no âmbito da União, do Estado e do Município; 

 

A Licitante deve considerar, por ocasião da elaboração do Plano de Negócios: 

 O regime fiscal vigente na data de entrega das propostas; 

 

A Licitante deve expressar todos os valores em Reais (R$) constantes, referidos à data 

base da apresentação da proposta. 

 

O Plano de Negócios deve ser estruturado por Ano-Concessão, e deve considerar todos 

os encargos previstos neste Edital e seus Anexos, acompanhados de memória de 

cálculo, notadamente: 

 Dos valores dos investimentos, considerando os investimentos iniciais e as 

projeções ao longo de todo o contrato; 

 Cronograma Físico-Financeiro dos Investimentos Previstos; 

 Dos custos de operação e manutenção, ao longo de todo o contrato; 

 Dos valores de outras despesas consideradas ao longo de todo o contrato; 

 Do critério de depreciação e amortização dos investimentos; 
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 Dos tributos e impostos incidentes à luz da legislação vigente; 

 Dos valores necessários para a efetivação das garantias e dos seguros 

exigidos. 

 

Adicionalmente o Plano de Negócios deve apresentar: 

 

 O valor da contraprestação mensal e anual constante, da proposta da licitante; 

 O quadro com Demonstração de Resultados, ao longo de todo o contrato; 

 O quadro com Fluxo de Caixa, ao longo de todo o contrato; 

 

AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE NEGÓCIOS 

 

Serão desclassificadas as Propostas de Preços cujo Plano de Negócios não for 

apresentado.
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ANEXO Nº 5 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 

À [•] 

 

Nos termos do Edital e seus Anexos, bem como das demais informações disponibilizadas 

no processo licitatório em epígrafe, com os quais esta Licitante concorda integralmente, 

apresentamos nossa Proposta Técnica. 

 

Declaramos, expressamente, que: 

 

1. A presente Proposta Técnica é composta por documentos válidos para 

todos os efeitos legais; 

2. Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da 

contratação estabelecidas no Edital em referência; 

3. Temos plena capacitação para a execução dos serviços objeto desta 

Concessão;  

4. Temos pleno conhecimento do objeto licitado e das condições de 

execução dos trabalhos; e 

5. Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos 

contidos no Edital em referência. 

 

[LOCAL], [DATA] 

 

[ASSINATURA] 
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ANEXO Nº 6 –  DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

As Licitantes deverão obedecer ao roteiro e às orientações contidas neste Anexo para a 

elaboração de suas Propostas Técnicas. 

O objetivo deste Anexo é a padronização das Propostas quanto à forma de apresentação 

e agrupamento dos temas a serem apresentados, de maneira a facilitar o julgamento. 

A proposta Técnica deverá conter: 

 

 Número e data de emissão, responsável pela elaboração, telefone 

convencional/celular e e-mail;  

 Apresentação da Empresa  

 Conhecimento do Problema 

 Planejamento e Programação - Abordagem para a Prestação dos Serviços   

 Capacidade de Atendimento - Diferenciais da Contratada   

 

I. CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

 

A partir da análise das características e especificidades do Poder Concedente e do papel 

no qual se insere a proponente, deverão ser incluídas informações relevantes para 

avaliação das condições que embasaram a proposta técnica para execução dos serviços 

e das atividades. Assim, a proposta deverá envolver obrigatoriamente: 

 

a) Diagnóstico - análise crítica dos projetos e especificações, localização, 

dificuldades executivas, pontos críticos identificados e possíveis interferências; 

b) Compreensão do desafio e dos objetivos estabelecidos; e 

c) Soluções Técnicas - qualificação e proposta de soluções técnicas e 

procedimentos executivos para a operação e manutenção de rede logística de 

medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da SES/DF. 

 

II. PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO 
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Deve incluir todas as informações relevantes para a exposição da forma de planejamento 

e programação dos serviços que serão executados. Deverá envolver obrigatoriamente: 

 

a) Acompanhamento e Controle: descrever como pretende gerenciar a 

prestação de serviços, planejamento e programação dos serviços; 

b) Estratégia de melhoria contínua para a prestação de serviços: Mecanismos, 

softwares e hardware a serem considerados; 

c) Cronograma. 

 

III. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

 

Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, quadros, gráficos, 

planilhas, diagramas, fotos e outros recursos, por meios dos quais a licitante deverá 

apresentar:  

 

a) “Cases” com referência: operações similares que representem experiências 

concretas, com a especificação do início de atendimento e do objeto do contrato ou do 

serviço prestado a cada um deles;  

b) infraestrutura, instalações e materiais que estarão à disposição do Poder Concedente; 

c) Organograma funcional da equipe: organograma de todos os níveis da equipe; e 

d) Sistemática operacional de atendimento, meios e processos a serem adotados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

48 

 

ANEXO Nº 7 – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

A COMISSÃO atribuirá as notas aos quesitos, sendo que a pontuação de cada item pode 

variar de 0 (zero) até o valor máximo de cada quesito. A soma do total das notas refletirá 

a qualidade da PROPOSTA TÉCNICA. Serão considerados como parâmetros: 

 

a) Bom (pontuação máxima do item): Serão considerados bons os tópicos 

apresentados cujos conteúdos abranjam, em toda a sua extensão, o assunto analisado, 

demonstrando pleno conhecimento do OBJETO, atestando o emprego dos 

equipamentos qualificados, contendo metodologias consolidadas e/ou inovadoras, de 

comprovada eficácia, com proposições estratégicas de intervenção para a realização dos 

serviços e sua consolidação, inclusive familiaridade com questões gerenciais, de 

planejamento, de garantia da qualidade e de segurança do trabalho; 

b) Regular (50% da pontuação do item): Serão considerados regulares os 

tópicos apresentados cujos conteúdos apresentem descrição técnica generalizada, sem 

o conhecimento específico para entendimento do problema e que não inovem as 

orientações já constantes do EDITAL e seus ANEXOS. 

c) Incorreto (25% da pontuação do item): Serão considerados incorretos os 

tópicos apresentados cujo conteúdo seja incompatível com as características técnicas 

ou sem o necessário atendimento as demandas dos serviços, ou que deixem de ser 

apresentados; 

d) Omitido (0 pontos): Serão considerados omitidos os subitens que deixem de 

ser apresentados. 
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QUESITOS 

 

SUBQUESITOS 

 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 

PESO 

 

CONHECIMENTO DO 

PROBLEMA 

 

Diagnóstico 

 

10 

 

0,5 

 

Compreensão 

 

10 

 

0,5 

 

Soluções Técnicas 

 

10 

 

1,00 

 

PLANEJAMENTO E 

PROGRAMAÇÃO 

Acompanhamento e 

Controle 

 

10 

1,00 

Estratégia para melhoria 

contínua 

 

10 

 

2,00 

Cronograma 10 0,5 

 

CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO 

Cases com referência 10 1,00 

Infraestrutura material 10 0,5 

Organograma equipe 10 0,5 

Sistemática operacional 

de Atendimento 

10 1,00 

TOTAL 100 

 

A COMISSÃO deverá apontar, em Relatório detido, de forma clara e concisa, os 

elementos e itens que considerou não atendidos para justificar as notas “Regular”, 

“Incorreto” e “Omitido”, sob pena de nulidade da decisão. 

 

Para cada um dos LICITANTES habilitados, a nota de sua PROPOSTA TÉCNICA (NT) 

corresponderá à soma dos pontos obtidos segundo os critérios citados acima, onde: 

 

NT é a nota da PROPOSTA TÉCNICA do LICITANTE. 

 

O resultado da classificação das propostas técnicas será divulgado mediante publicação 
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no DODF, salvo se presentes os prepostos de todos os LICITANTES na sessão de 

divulgação do resultado, quando a comunicação será proferida diretamente aos 

interessados sendo, então, lavrada a respectiva Ata, que será assinada obrigatoriamente 

por todos os prepostos e pelos membros da COMISSÃO. 

 

Considerar-se-á a melhor PROPOSTA TÉCNICA a que atingir a maior nota, podendo 

haver – nesta fase do certame – empate. 

 

O Índice Técnico (IT) será determinado pelo quociente obtido entre a nota técnica da 

proposta avaliada (NTprop) e a nota técnica máxima (NTmax), de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

IT = Ntprop / Ntmax 

 

Onde: IT: Índice Técnico;  

NTprop: Nota Técnica Proposta;  

NTmax: Nota Técnica Máxima Igual a 100 pontos. 

 

Serão desclassificadas as propostas técnicas cujo índice técnico (IT) seja inferior a 0,60. 
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ANEXO Nº 8 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Concorrência Pública nº [NÚMERO]. 

 

Prezados Senhores, 

 

Nos termos do Edital e seus Anexos, bem como das demais informações disponibilizadas 

no processo licitatório em epígrafe, com os quais esta Licitante concorda integralmente, 

apresentamos nossa Proposta de Preços para a construção de centro de distribuição, 

revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logística de medicamentos, 

hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal – SES/DF. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) Esta Proposta de Preços reflete a intenção desta Licitante e é vinculante, 

irrevogável, irretratável e incondicional; 

(ii) Para a elaboração desta Proposta de Preços a Licitante considerou todos os 

investimentos, tributos, custos e despesas necessários à execução do Contrato de 

Concessão; 

(iii) Na elaboração da Proposta de Preços esta Licitante tomou ciência, anuiu e 

considerou todos os riscos assumidos em eventual contratação, caso sagre-se 

vencedora desta Licitação; 

(iv) A Proposta de Preços considerou o prazo de 25 (vinte e cinco) anos da Concessão; 

e 

(v) Todos os investimentos necessários, serviços e demais características da 

Concessão foram considerados, bem como as informações divulgadas foram suficientes 

para a apresentação desta Proposta de Preços. 

 

PROPOSTA DE CONTRAPRESTAÇÃO: 
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Esta Licitante, cujos dados estão apresentados abaixo vem, por seu representante legal, 

apresentar a seguinte Proposta de Preços para os fins da Licitação em epígrafe: 

 

R$ [•] (valor da contraprestação mensal por extenso) 

 

DECLARAMOS QUE: 

 

i) Manteremos válida esta proposta de preços pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, contados da data de entrega das propostas; 

ii) A proposta de preços ora apresentada foi elaborada de maneira 

independente pelo proponente, e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra participante potencial 

ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

iii) A intenção de apresentar a presente proposta de preços não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outra participante potencial ou de fato da licitação, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

iv) Não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 

de qualquer outra participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não 

do referido certame; e 

v) O conteúdo da proposta de preços ora apresentada não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 

do GDF, antes da abertura oficial das propostas de preços. 

 

DADOS DA LICITANTE: 

Razão Social / Denominação do Consórcio: [•] 

CNPJ/MF nº (em caso de Consórcio, utilizar CNPJ/MF da empresa líder): [•] Composição 

Acionária / Participação Consorcial: [•] 

Empresa líder (quando aplicável): [•] Endereço: [•] 

Telefones de contato: [•] Representante da Licitante: [•] E-mail: [•] 

LOCAL], [DATA] [ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 


