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1. DO OBJETO

1.1. Termo de Referência para estabelecer as diretrizes mínimas necessárias à realização dos
estudos a serem realizados no âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI nº 002/2019,
para obtenção de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, por meio de parceria
público-privada, na modalidade administra�va, para construção de centro de distribuição,
revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logís�ca de medicamentos, hemoderivados,
vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

 

2. JUSTIFICATIVA PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS E ASPECTOS RELACIONADOS AO
PROBLEMA

2.1. O crescimento populacional, o acolhimento da população da Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e o consequente aumento na busca pelos serviços
públicos de saúde vêm exigindo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF uma expansão
constante dos serviços de saúde disponibilizados à população do Distrito Federal e entorno. 

2.2. Em decorrência do crescimento supramencionado, pode-se observar um significa�vo aumento
no consumo dos produtos u�lizados para a prestação dos serviços de saúde, tais como: medicamentos,
órteses, próteses e materiais especiais, materiais médico-hospitalares, laboratoriais, odontológicos, de
expediente, imunobiológicos, entre outros produtos.

2.3. A saúde pública do Distrito Federal teve seu desenvolvimento e qualificação dos serviços
prestados comprome�dos nos úl�mos anos por diversas razões, dentre elas a inversão de priorização das
ações em saúde, o desabastecimento de medicamentos e produtos para saúde e a manutenção dos serviços
de forma rea�va, não planejada.

2.4. Ademais, por possuir caracterís�cas comuns a estados e municípios, a Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal – SES/DF acumula funções atribuídas a ambos, abrangendo desde a execução
direta de ações e serviços, até a regulação, controle e avaliação do sistema de saúde. Por este mo�vo, há
necessidade de aprimoramento dos processos de planejamento e gestão, com a integração do sistema de
saúde por regiões, bem como incorporar instrumentos u�lizados com sucesso em outras Unidades da
Federação, que possam associar o interesse público a maior agilidade administra�va, o�mizando a u�lização
dos recursos disponíveis.

2.5. Além disso, a expansão da rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF acarretou
um aumento significa�vo na demanda de solicitações e no volume dos atendimentos realizados pelas
Centrais de Armazenamento e Distribuição e pela Central Distrital da Rede de Frio, demandando cada vez
mais do atual sistema de logís�ca da Secretaria, tanto no que se refere à equipe operacional, quanto à
equipe administra�va.

Assim, o aumento da demanda pelos referidos produtos tem impactado não somente os
processos de aquisição, mas também na necessidade de aumento dos inves�mentos realizados nas
a�vidades de Recebimento, Conferência, Armazenamento, Separação, Expedição, Transporte, Distribuição e
Logís�ca Reversa, uma vez que possui impacto direto no planejamento, na organização, no
dimensionamento de pessoal, na infraestrutura e nas tecnologias u�lizadas.



2.6. No entanto, apesar do aumento con�nuo da demanda ao longo dos anos, não foram
efetuados os inves�mentos necessários para possibilitar que o sistema de logís�ca da SES/DF atendesse às
novas demandas em sua totalidade, resultando, assim, em um sistema defasado com déficit de recursos
humanos e infraestrutura de armazenamento e transporte insuficiente.

2.7. Cabe destacar que os problemas supramencionados não afetam apenas a logís�ca a nível
central, mas também a nível regional, afetando principalmente a gestão dos estoques a nível hospitalar e nas
farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêu�ca, bem como o transporte dos produtos
entre as unidades de saúde.

2.8. A assistência farmacêu�ca é um dos setores com maior gargalo a nível gerencial e operacional
prevalente na saúde pública do DF, tendo em vista que os problemas específicos dessa área são abrangentes
e se manifestam em todas as etapas do processo de aquisição, logís�ca, armazenamento e u�lização pelos
profissionais de saúde.

2.9. A qualificação dos processos gerenciais envolvidos em todas essas etapas, dos recursos
humanos e de estrutura mínima adequada na rede de saúde da SES-DF pode contribuir decisivamente para a
melhoria do acesso, da resolubilidade dos problemas ro�neiros e da racionalização das despesas do Governo
do Distrito Federal - GDF com impacto posi�vo na cobertura assistencial para os usuários do Sistema Único
de Saúde - SUS no DF.

2.10. O obje�vo da SES/DF consiste em maximizar os recursos disponíveis, melhorar o atendimento
e proporcionar o abastecimento em tempo oportuno às unidades de consumo, de modo a disponibilizar à
população do Distrito Federal os medicamentos e demais insumos na quan�dade necessária e com a
qualidade adequada. Ademais, a presente contratação trará maior disponibilidade e dinamismo para o
atendimento das demandas de ro�na e de urgência, uma vez que contará com equipe corretamente
dimensionada, especializada, dedicada, em quan�dade e qualidade suficiente, para a operação dos serviços
logís�cos.

2.11. Assim, o obje�vo é selecionar estudos realizados por empresas especializadas, devidamente
selecionadas e autorizadas no âmbito do PMI, visando a modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica
para, por meio de concessão administra�va,  centralizar e integrar todos os processos da cadeia de
suprimento e da cadeia de frio, proporcionando ganhos específicos no tocante ao controle de estoque, à
movimentação, ao transporte, à rastreabilidade dos produtos, à o�mização dos espaços �sicos, de forma a
reduzir os custos com a operação logís�ca da cadeia de suprimentos.

2.12. Dessa forma, o atendimento à demanda crescente, com racionalização de custos e melhoria
da qualidade dos serviços prestados no desempenho das a�vidades logís�cas, passa obrigatoriamente pela
modernização da infraestrutura e dos processos de trabalho.

2.13. Diante do exposto, a SES/DF vislumbra a real necessidade de total mudança do modelo atual
de gestão da cadeia de suprimentos e da cadeia de frio, possibilitando, assim, maior economia e controle dos
gastos, por meio da gestão integrada dos processos que compõem essas cadeias.

 

 

 

            CONTEXTUALIZAÇÃO

2.14. O direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais cons�tucionalmente garan�dos. Trata-
se de um direito público subje�vo, previsto no art. 196 da Cons�tuição Federal de 1988, nos exatos termos
citados abaixo:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan�do mediante
polí�cas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de
outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”.

2.15. Tal preceito é complementado pela Lei  nº 8.080/90, que prevê em seu ar�go 2º:

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.



2.16. De acordo com a Lei nº 8080/90, dentre os obje�vos do Sistema único de Saúde - SUS está a
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das a�vidades preven�vas. Desta forma, está incluída no
campo de atuação do SUS, a execução de ações de assistência terapêu�ca integral, inclusive a farmacêu�ca.

“Art. 5º São obje�vos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a iden�ficação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da
saúde;

II - a formulação de polí�ca de saúde des�nada a promover, nos campos econômico
e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das
a�vidades preven�vas.
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS):

I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêu�ca integral, inclusive farmacêu�ca.”

 

2.17. No que diz respeito à assistência terapêu�ca integral, a própria Lei nº 8080/90 estabelece que:

“Art. 19-M. A assistência terapêu�ca integral a que se refere a alínea d do inciso I
do art. 6° consiste em:
I - Dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja
prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêu�cas definidas em
protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do
protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;

II - Oferta de procedimentos terapêu�cos, em regime domiciliar, ambulatorial e
hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único
de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou
contratado”.

 

2.18. Desta forma, é dever legal das unidades da rede pública de saúde dispensar aos pacientes,
mediante apresentação de uma prescrição, medicamentos e produtos de interesse para a saúde.

2.19. Para que seja garan�do ao paciente este direito de acesso ao medicamento e outros produtos
de interesse para a saúde, os entes públicos devem se organizar, de modo a garan�r que estes itens estejam
disponíveis na rede de saúde para dispensação em tempo adequado e oportuno, conforme necessidade, e
ainda que esses produtos ofertados aos pacientes estejam dentro dos critérios de qualidade, segurança e
eficácia necessários.

2.20. A disponibilização destes produtos ao paciente envolve desde a seleção até a dispensação,
passando pela programação, aquisição, armazenamento e distribuição.

2.21. Neste contexto, a Assistência Farmacêu�ca - AF engloba um conjunto de ações voltadas à
promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como cole�va, tendo o medicamento como
matéria prima essencial para a�ngir os obje�vos.

2.22. Embora o Ciclo da Assistência Farmacêu�ca tenha conceitualmente o medicamento como
objeto principal, sua lógica pode ser aplicada a outros produtos sujeitos à vigilância sanitária, que não os
medicamentos, mas que também devem estar disponíveis aos usuários do SUS em tempo oportuno, na
quan�dade necessária, e com a qualidade adequada. As etapas definidas no Ciclo da Assistência
Farmacêu�ca representam as estratégias e o conjunto de ações que visam ao alcance dos obje�vos
definidos.



2.23. Descrevemos a seguir o ciclo da Assistência Farmacêu�ca, e no âmbito da SES/DF destacamos
que atualmente competem à Subsecretaria de Logís�ca em Saúde - SULOG e suas diretorias (DIPRO –
Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde; DIPOP – Diretoria de Programação de
Órteses e Próteses; DLOG – Diretoria de Logís�ca) as a�vidades de programação,
recebimento/armazenamento e distribuição dos medicamentos e produtos para a saúde. À DIPRO e à DIPOP
compete a a�vidade de programação, enquanto à DLOG compete as a�vidades de recebimento,
armazenamento e distribuição destes itens. É um ciclo fechado, onde suas ações acontecem na seguinte
ordem: seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação com retorno na
seleção.                                 

2.24. Dentro deste ciclo, a logís�ca compõe-se de um conjunto integrado de ações, incluindo o
transporte, a armazenagem, a gestão de estoques e a distribuição, conjunto de a�vidades importantes que
precisam ser coordenadas e compa�bilizadas.

2.25. As condições de armazenamento, distribuição e transporte desempenham um papel
fundamental para garan�r a qualidade, eficácia e segurança dos produtos farmacêu�cos, até que eles
cheguem ao usuário. No setor público, a disponibilidade proporcionada pela logís�ca é fator essencial para o
atendimento às necessidades das populações e das próprias a�vidades de cada setor.

2.26. Neste contexto, as Leis nº 6360/1976 e nº 5991/73 e suas atualizações estabelecem não só o
controle sanitário e do comércio de medicamentos, drogas, insumos farmacêu�cos e correlatos, cosmé�cos,
saneantes e outros produtos, como também determinam a responsabilidade compar�lhada de todos os
atores envolvidos na cadeia de suprimentos dos produtos sujeitos à vigilância sanitária no que tange à sua
qualidade até a entrega ao consumidor final. Desta forma, não somente as empresas fabricantes devem
prezar pela qualidade dos produtos, mas também as unidades que realizam o armazenamento e distribuição
de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária devem, obrigatoriamente, cumprir as Boas Prá�cas de Distribuição
e/ou Armazenagem, assim como as Boas Prá�cas de Transporte.

2.27. O cumprimento das Boas Prá�cas de Distribuição e/ou Armazenagem e das Boas Prá�cas de
Transporte pode representar limitações ao Estado, uma vez que exigem infraestrutura �sica adequada,
pessoal capacitado, tecnologia apropriada, processos padronizados e validações aplicáveis à cadeia de
suprimentos (incluindo, por exemplo, validação de transporte), o que, por sua vez, requer inves�mentos,
muitas vezes exíguos na administração pública. Ante esta situação, é necessário encontrar meios de se
garan�r a excelência no serviço prestado à população, com o menor custo possível.

2.28. De acordo com a análise realizada, para a modernização da operação logís�ca da cadeia de
suprimentos pela SES/DF faz-se necessária a realização de modais apropriados no que se refere à: estrutura
�sica; meios de transporte; equipamentos (empilhadeiras, carros hidráulicos para paletes, estantes porta-
paletes, câmaras frias, contêineres refrigerados ou câmaras para conservação de termolábeis, termômetros
infravermelhos, termohigrômetros, equipamentos de proteção individual e cole�va, dentre outros); sistema
de informação; recursos humanos; estoque e farmácia e outros profissionais necessários.

 

3. DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

3.1. Os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para construção de centro
de distribuição, revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logís�ca de medicamentos,
hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal, deverão abordar, minimamente, as seguintes soluções:

3.1.1. Operação logís�ca da cadeia de suprimentos, abrangendo as a�vidades de Recebimento,
Conferência, Armazenamento, Separação, Unitarização, Expedição, Rastreabilidade, Transporte, Distribuição
e Logís�ca Reversa de Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais, Materiais Médico-
Hospitalares, Laboratoriais,   Odontológicos, de Expediente, entre outros produtos, incluindo a gestão de
estoque hospitalar e das farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêu�ca, e dispensação
de medicamento em domicílio, com disponibilização de recursos humanos, tecnológicos e operacionais,
adequação de infraestrutura e capacitação periódica dos recursos humanos.

3.1.2. Operação logís�ca da cadeia de suprimentos abrangendo as a�vidades de Recebimento,
Conferência, Armazenamento, Separação, Unitarização, Expedição, Rastreabilidade, Transporte, Distribuição
e Logís�ca Reversa de produtos que possuam regulamentação específica, tais como: produtos inflamáveis



(álcool), de controle especial e/ou de uso restrito, de fornecimento com determinação judicial, entre outros
que possuam regulamentações especiais necessárias.

3.1.3. Operação logís�ca da Cadeia de Frio, além da ampliação e modernização das instalações
atuais, localizadas no Parque de Apoio da SES-DF, abrangendo as a�vidades de Recebimento, Conferência,
Armazenamento, Separação, Expedição, Rastreabilidade, Transporte, Distribuição e Logís�ca Reversa, com
disponibilização de recursos humanos, tecnológicos e operacionais, adequação de infraestrutura e
capacitação periódica dos recursos humanos.

3.1.4. Projeto de construção, por meio de plantas, planilhas, memoriais descri�vos, especificações
técnicas, etc., do novo galpão que concentrará todas as a�vidades de Recebimento, Conferência,
Armazenamento, Separação, Unitarização, Expedição, de Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais, Materiais Médico-Hospitalares, Laboratoriais, Odontológicos, de Expediente, entre outros
produtos, com exceção dos medicamentos imunobiológicos, os quais deverão permanecer armazenados na
Cadeia de Frios.

3.1.5. Projeto de ampliação, revitalização, modernização, por meio de plantas, planilhas, memoriais
descri�vos, especificações técnicas, etc., das intervenções e obras necessárias a serem realizadas nos bens
imóveis u�lizados na operação logís�ca da cadeia de suprimentos, tais como: armazéns, galpões,
instalações administra�vas etc.;           

3.2. Admite-se sugestões técnicas que contribuem posi�vamente para o desenvolvimento dos
estudos, não se limitando nos tópicos listados neste documento.

3.3. Os estudos deverão, no mínimo, ser apresentados contendo no projeto soluções para os
aspectos relacionados no item 3 deste Termo de Referência, observando-se os itens abordados:

 

3.4. Modelo técnico

3.4.1. Diagnós�cos e estudos prévios:

a) Verificação de campo: Avaliação �sica dos bens e da infraestrutura u�lizada pela Secretaria.

b) Estudos de benchmark: deverá ser realizado um levantamento prévio de soluções técnicas
existentes em projetos similares no Brasil e no mundo, descrevendo-se casos de sucesso em projetos
similares, levando-se em consideração o disposto no item 3 (Diretrizes para apresentação dos estudos).

c) Estudo e análise das condições atuais: deverão ser realizados estudos que analisam as condições
atuais da estrutura que compõe o projeto, considerando:

I -  Situação fundiária da área na qual se desenvolverá o projeto e condições �sicas dos imóveis
envolvidos;

II - Situação do tombamento dos bens vinculados ao projeto;

III - Estudos ambientais da área de influência do projeto;

IV - Legislação distrital e federal afetas ao projeto;

V - Mapeamento de toda a infraestrutura u�lizada na operação logís�ca da cadeia de suprimentos da
Rede Pública de Saúde do Distrito Federal.

3.4.2. Proposta Técnica:

Após o diagnós�co e os estudos prévios, deverão ser propostas as soluções técnicas visando a estruturação
de projeto, por meio de parceria público-privada, na modalidade administra�va, para construção de centro
de distribuição, revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logís�ca de medicamentos,
hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal, levando-se em consideração, no mínimo, as diretrizes dos estudos constantes no item 3 deste Termo
de Referência.

 

3.4.3. Modelo econômico-financeiro

3.4.3.1. Análise e Projeção de Receita



3.4.3.1.1          Os Estudos deverão contemplar:

a) O Modelo de remuneração do futuro concessionário, baseado em projeção de cenários de
demanda;

b) Descrição e dimensionamento das fontes de receitas acessórias, alterna�vas ou complementares;

c) As premissas adotadas para a projeção das receitas ao longo do prazo da concessão.

 

3.4.3.1.2          Análise de viabilidade econômico-financeira:

a)                   Os Estudos deverão conter a análise econômica mais vantajosa para o Poder Concedente,
considerando os aspectos de custo-bene�cio, custos de oportunidade, “Value for Money”, dentre outros. Os
Estudos deverão seguir as prá�cas contábeis e fiscais vigentes à época da preparação do modelo.

I - O modelo financeiro deverá claramente mostrar as premissas que embasaram os Estudos, incluindo,
mas não se limitando a:

a) Premissas macroeconômicas e financeiras;

b) Avaliação e jus�fica�va para a taxa interna de retorno (TIR) adotada;

c) Premissas fiscais e tributárias;

d) Descrição da estrutura de capital (próprio e de terceiros);

e) Descrição do �po de dívida e dos instrumentos financeiros u�lizados (ponte e/ou longo prazo,
sênior e/ou subordinada, emprés�mos bancários, u�lização de valores mobiliários, melhorias de créditos,
hedge etc.), montante, prazo e condições;

f) Cronograma �sico-financeiro detalhado dos inves�mentos, por etapa e por fase de implantação,
caso haja, incluindo os prazos para obtenção das licenças de instalação e operação, se aplicável;

g) Todas as fontes de receita;

h) Premissas para projeção de capital de giro;

i) Custos e despesas;

j) Valor mínimo a ser pago pela outorga;

k) Tempo de concessão.

II - Os principais resultados do modelo financeiro deverão incluir:

a) Taxa Interna de Retorno do Projeto e do Equity (TIR);

b) Alavancagem financeira máxima;

c) Produção de indicadores a exemplo de exposição máxima, custo médio ponderado de capital
(WACC), payback etc.;

d) Índice de Cobertura dos Serviços de Dívida (ICSD) anual e médio;

e) Avaliação e jus�fica�va para o prazo de concessão adotado;

f) Ano do primeiro retorno de Equity;

g) Primeiro e úl�mo ano de pagamento das dívidas;

h) Outras que se julgar necessárias.

III - O modelo financeiro deverá incluir as seguintes planilhas:

a) Painel de controle (sumário);

b) Premissas;

c) Demonstração de Fluxo de Caixa;

d) Demonstração de Resultados de Exercício;

e) Balanço Patrimonial;



f) Termos e condições de financiamento;

g) Inves�mentos e manutenções periódicas;

h) Custos de operação e manutenção;

i) Análises de Sensibilidade;

j) Quadro de usos e fontes de recursos, ano a ano;

k) Outras que se julgar necessárias.

3.4.3.1.3         Deverão ser elaborados ainda estudos de Ganhos de Eficiência, apresentando os ganhos de
eficiência derivados do �po de contratação escolhida, incluindo:

I -         Construção de um comparador do setor público, incluindo os riscos transferíveis, que reflita os
bene�cios líquidos, ou custos líquidos pelo desenvolvimento do projeto por meio da execução direta do
Governo;

II -            Análise do custo beneficio (Value for Money);

III -           Construção de um fator de comparação privado que permita a comparação com o setor público;

IV -           Descrição e análise de fatores qualita�vos que não tenham sido valorados na elaboração dos
comparadores;

V -         Comparação das alterna�vas de modelagem jurídico-ins�tucional, indicando jus�ficadamente aquela
que apresenta o melhor custo/bene�cio social e econômico. 

 

3.4.4. Modelo jurídico

3.4.4.1. O modelo jurídico deverá ser compa�vel com a solução apresentada e também deverá
contemplar os itens a seguir:

a) Desenho e estruturação do modelo jurídico:

b) Mapeamento das opções que o Governo do Distrito Federal possui para viabilizar o arranjo jurídico
necessário para a implementação do projeto;

c) Indicação e elaboração de minutas das ferramentas jurídicas necessárias ao modelo indicado, tais
como: contratos, convênios de cooperação, contrato de programa, etc.;

d) Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais do Distrito Federal que condicionam a
publicação de editais de licitação;

e) Análise dos aspectos tributários do modelo de contratação escolhido, diretrizes regulatórias
(distritais e federais), ambientais, de zoneamento e outros aspectos de natureza jurídico regulatória
aplicáveis ao projeto.

Avaliação de impacto e risco:

I - Como parte dos Estudos, deverá ser apresentada matriz de riscos e respec�vos mecanismos de
mi�gação e penalizações;

II - Deverá também ser sugerida estrutura de garan�as a serem providas pelos parceiros público e
privado;

3.4.4.2. Ainda como parte da estratégia de mi�gação de riscos, deverá ser proposto um Plano de
Seguros a ser adotado pelo futuro concessionário.

3.4.4.3. Por fim, a modelagem jurídica deverá detalhar as responsabilidades do parceiro público e do
futuro concessionário, deixando claro quais riscos serão assumidos por cada uma das partes:

a) Elaboração de minutas de instrumentos licitatórios e demais documentos necessários à
implementação do projeto, incluindo:

I - Minuta de leis, decretos, contratos, editais e seus anexos;

II - Pareceres jurídicos que expressem a credibilidade do modelo;



III - Definição das garan�as a serem exigidas na licitação;

IV - Indicação dos critérios de qualificação dos licitantes, de julgamento e de estratégias de negociação
até a contratação, conforme as condições da legislação vigente;

V - Organização das tarefas e decisões em documentos para a publicação da consulta pública;

VI - Mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para disciplinar o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato de concessão.

 

4. FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

4.1. O material deverá ser disponibilizado em duas vias impressas e em meio digital nos formatos:
.xls, .doc, .pdf, .jpg, ou outro formato, desde que seja aberto e permita edição.

4.2. O material deve apresentar conteúdo e linguagem compa�veis com sua des�nação, em língua
portuguesa, devidamente digitado e formatado, contendo a relação de obras consultadas (referências
bibliográficas) de acordo com as recomendações norma�vas da ABNT.

4.3. Quadros, tabelas e planilhas deverão conter a fonte dos dados apresentados, de forma a
demonstrar a memória dos cálculos abertos.

4.4. Mapas e plantas deverão ser devidamente georreferenciados e apresentados em formato
editável: .kmz, .shapefile, .kml, ou similar.

4.5. Os ESTUDOS deverão ser apresentados em CADERNOS TEMÁTICOS, na ordem e com os �tulos
especificados a seguir:

 

CADERNO ESTUDOS TERMO DE REFERÊNCIA

1 Modelo Técnico (Diagnós�co e estudos prévios e Proposta Técnica) Item 3.4

2 Modelo Econômico-Financeiro Item 3.5

3 Modelo Jurídico Item 3.6

 

 

METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS

 

Critérios de Avaliação
conforme o Decreto

n.º 39.613/2019

Aspectos importantes que
serão avaliados no cálculo da

nota final 
Itens avaliados

Nota
por

item

Consistência e
coerência das

informações e adoção
das melhores técnicas

de elaboração (1)

 Aderência às diretrizes dos
estudos do item 3 do Termo de

Referência

Produtos Necessários  

 Diagnós�co e
Estudos Prévios

(item 3.4.1)

a) Verificação de
campo 3

b) Estudos de
benchmark 3

Suficiência, consistência,
confiabilidade dos dados

coletados e nível de

c) Estudo e análise das
condições atuais: 

i) Situação 3



detalhamento das soluções
propostas

fundiária da área
na qual se

desenvolverá o
projeto e

condições �sicas
dos imóveis
envolvidos

ii) Situação do
tombamento dos
bens vinculados

ao projeto

3

Confiabilidade e rastreabilidade
dos resultados apresentados

iii) Estudos
ambientais da

área de influência
do projeto

3

iv) Legislação
distrital e federal
afetas ao projeto

3

v) Mapeamento
de toda a

infraestrutura
u�lizada na
operação 

3

Avaliação dos impactos e riscos
ambientais associados ao

projeto Proposta Técnica
(item 3.4.2) 

Item 3.1.1 do TR 5

Item 3.1.2 do TR 5

Item 3.1.3 do TR 5

Iden�ficação dos passivos
existentes e avaliação dos

estudos ambientais existentes,
se houver

Item 3.1.4 do TR 5

Item 3.1.5 do TR 5

Modelagem
Econômico-
Financeira

(item 3.4.3)

Análise e
projeção de

Receita
6

Análise de
viabilidade

econômico-
financeira

6

Diretrizes e previsão de
cronograma para o

licenciamento ambiental do
empreendimento pelo futuro

parceiro privado

Ganhos de
Eficiência 5

Modelagem
Jurídica (item

3.4.4) 

Compa�bilidade
com a solução
apresentada

7

Planos de
Seguros 4



Riscos assumidos
pelas partes

6

Observância do
melhor interesse

público

Aderência aos interesses dos
usuários e da Administração

Pública 

Soluções
propostas

 2

Aderência do projeto frente aos
aspectos orçamentários e

financeiros do Distrito Federal 
 2

Melhor custo x bene�cio para
implantação e operação  1

Compa�bilidade com
a legislação aplicável

ao setor e com as
normas técnicas

emi�das pelos órgãos
e pelas en�dades

competentes

Compa�bilidade do projeto com
o ordenamento jurídico   federal

e distrital que possibilitam a
implantação e contratação do

projeto

Soluções propostas 5

Demonstração
compara�va do

empreendimento em
relação a opções

equivalentes

Custos do empreendimento a
ser realizado por meio de PPP

Administra�va em comparação
aos custos de uma contratação

realizada com base na Lei nº
8666/93 (Lei de Licitações e

Contratos)

Resultado da
análise

quan�ta�va do
“Value for Money”
(a ser apresentado

na modelagem
econômico-
financeira)

 5

Impacto
socioeconômico da

proposta para o
projeto

 

Evolução temporal
e comparação de
cenários sociais e

econômicos com a
implantação do

projeto

 5

(1) Consistência e coerência das informações e adoção das melhores técnica de elaboração: avaliação técnica de cada um dos produtos que compõem
os estudos, cuja avaliação deste item terá caráter eliminatório, onde poderão ser dispensadas as avaliações dos demais itens, caso os estudos não
atinjam, objetivamente, avaliação satisfatória neste item. 

 

Documento assinado eletronicamente por EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO -
Matr.1689112-0, Secretário(a) de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal, em
07/02/2020, às 18:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 35273216 código CRC= 580C1C01.
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