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TERMO DE AUTORIZAÇÃO

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições,
tendo em vista o Edital de Chamamento Público - PMI nº 002/2019 - SEPE, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal, de 14 de outubro de 2019, o Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019, e a Ata de
Reunião Conjunta do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e do Grupo de Deliberação de
Concessões, de 11 de abril de 2019, resolve:

Art.1º  Autorizar as empresas abaixo listadas a apresentarem 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.

I – R.V ÍMOLA Transporte e Logís�ca LTDA;

II – PVAX Consultoria e Logís�ca LTDA;

III – VTC Operadora Logís�ca LTDA;

IV – GRUPO NC, representado pelas empresas: NC Par�cipações S.A e Snellog Armazéns Gerais e Logís�ca
LTDA.

Art.2º  Com fundamento no item 5.8 do Edital de Chamamento Público PMI nº 002/2019, não conceder
autorização ao Consórcio formado pelas empresas Empresa Brasileira de Logís�ca em Mobilidade e Gestão
LTDA - Intero Brasil e JSL S/A, tendo em vista que o Consórcio deixou de apresentar as cer�dões Estadual e
Municipal de tríplice regularidade fiscal, conforme previsão con�da no item 5.4, "I" do mesmo Edital.   

Art.3º  Os estudos de que trata o art. 1º, deverão ser apresentados em CADERNOS TEMÁTICOS, Técnico,
Econômico-Financeiro e Jurídico, de acordo com as diretrizes e os critérios de julgamento constantes do
Termo de Referência, que se cons�tui parte integrante do Edital de Chamamento Público PMI nº 002/2019 –
SEPE, disponibilizado a par�r desta data, na aba “publicações”, do sí�o eletrônico www.sepe.df.gov.br.

Art.4º  Os estudos deverão ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias, a contar da AUTORIZAÇÃO, na
Secretaria de Estado de Projetos Especiais, das 9h às 18h, localizada na Praça do Buri�, Zona Cívico-
Administra�va, Palácio do Buri�, sala p50, Brasília - DF, CEP 70075-900, dentro do prazo es�pulado e
mediante protocolo.

Art.5º  As autorizadas serão convocadas para reunião presencial, a fim de definir o Plano de Trabalho e o
Cronograma de acompanhamento do PMI, que será faseado.

§ 1º As autorizadas somente poderão avançar no Plano de Trabalho proposto, caso a fase anterior seja
aprovada.

Art.6º  A autorização não gera direito de preferência no processo licitatório do empreendimento e não obriga
a administração pública a realizar a licitação.

Art.7º  A autorização não implica, por si só, direito a ressarcimento dos valores despendidos na elaboração
dos projetos, levantamentos, inves�gações e estudos, nem tampouco gera responsabilidade da
administração pública perante terceiros por atos pra�cados por pessoa autorizada.

Art.8º  A autorização poderá ser cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito conforme disposto no art.
14 do Decreto nº 39.613/ 2019.



Art.9º A administração pública colocará à disposição das autorizadas, com prioridade, informações, registros
e documentos complementares que estejam em seu poder, relacionados ao objeto do Chamamento Público
e por esta solicitados, observada, no que couber, a Lei Distrital nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012.

Art.10  Será criado uma Comissão Técnica com técnicos da Secretaria de Estado de Projetos Especiais - SEPE e
da Secretaria de Estado de Saúde - SES e outra, caso necessário, que cumprirá a função de Comissão de
Avaliação, conforme disposto no item 2.4 do Edital de Chamamento Público nº 002/2019, e acompanhará
todo desenvolvimento dos ESTUDOS a serem elaborados no âmbito do PMI.

Art.11 A Comissão Técnica poderá, a qualquer tempo:

I - solicitar informações adicionais para re�ficar ou complementar os estudos referentes ao objeto deste
Edital;

II - considerar, excluir ou aceitar, parcial ou totalmente, as informações e sugestões apresentadas;

III - propor, alterar, suspender ou revogar este Edital;

IV - propor e iniciar, em qualquer fase da realização dos estudos, procedimento licitatório rela�vo ao seu
objeto;

V - propor contratação de estudos técnicos alterna�vos ou complementares.

Art. 12 Concluída a avaliação e seleção dos ESTUDOS, os selecionados, no todo ou em parte, terão seus
respec�vos valores apurados para ressarcimento, até o limite de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais),
observado o disposto no art. 25 do Decreto 39.613/2019.

Art. 13 O ressarcimento pela realização dos ESTUDOS será obrigação do futuro parceiro privado contratado
após o processo licitatório do empreendimento ou projeto sobre o qual versa o Edital de Chamamento
Público nº 002/2019.

Art. 14 Os custos de qualquer natureza serão de inteira e exclusiva responsabilidade dos par�cipantes deste
PMI, e não serão objeto de qualquer espécie de remuneração, ressarcimento ou indenização por parte do
Distrito Federal.
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