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PREÂMBULO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº __/2021 

A SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DF TORNA PÚBLICO, 

PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE, NA DATA, HORÁRIO E 

LOCAL INDICADOS NESTE PREÂMBULO, FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, CONFORME A SEGUIR 

DISCRIMINADA, QUE SERÁ JULGADA PELO CRITÉRIO DO MAIOR VALOR DA 

OFERTA DA OUTORGA, E SERÁ REGIDA PELA LEI N° 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO 

DE 1995, PELA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E SUAS ALTERAÇÕES, E 

PELAS DEMAIS NORMAS CORRELATAS. 

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE 

LOTERIAS E JOGOS. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 721.937.030,72 (SETECENTOS E VINTE E UM 

MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL, TRINTA REAIS, E SETENTA E 

DOIS CENTAVOS). 

A PRESENTE LICITAÇÃO FOI PRECEDIDA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, 

REALIZADA EM __/__/__, DEVIDAMENTE DIVULGADA NO DODF DE __/__/__, E 

DE CONSULTA PÚBLICA, NO PERÍODO DE __/__/__ A __/__/__, DEVIDAMENTE 

DIVULGADA NO DODF DE __/__/__. 

DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: __.__.__. 

HORÁRIO: 10 HORAS - HORÁRIO DE BRASÍLIA. 

ENDEREÇO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: SEPE - 

PALÁCIO DO BURITI - ANEXO - 6º ANDAR. 

O EDITAL E SEUS ANEXOS ESTARÃO NO SITE WWW.SEPE.DF.GOV.BR E 

TAMBÉM PODERÃO SER OBTIDOS DIRETAMENTE NA SEPE - PALÁCIO DO 

BURITI - ANEXO - 6º ANDAR - EM HORÁRIO COMERCIAL EM DIA ÚTIL DE 

EXPEDIENTE DO DISTRITO FEDERAL. 

O CUSTO PARA REPRODUÇÃO DO EDITAL, NESTE ÚLTIMO CASO, É DE R$ __. 

BRASÍLIA, __ DE __ DE 2021. 

____________________________________________________ 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. São adotadas, em especial, as definições apresentadas neste item, sem 

prejuízo de definições inseridas em outros pontos do EDITAL e seus anexos. 

1.1. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

1.2. Adjudicatária: Proponente vencedora do Certame, a quem foi adjudicado 

o objeto da licitação. 

1.3. Anexo do Edital: cada um dos documentos anexos ao Edital. 

1.4. Anexo da Minuta do Contrato: cada um dos documentos anexos ao 

Contrato. 

1.5. Aposta: ato de escolher números, símbolos e/ou eventos futuros e 

incertos, registrados em um bilhete de loteria ou qualquer outro meio 

competente, mediante pagamento de determinada quantia em dinheiro, 

para concorrer ao recebimento de um ou mais prêmios, estes que serão 

pagos ou entregues se aquelas escolhas forem realizadas, seja por 

sorteio ou pela confirmação do evento indicado. 

1.6. Aposta antecipada: é a capacidade de um jogador de comprar apostas 

em sorteios que serão realizados no futuro. O número de sorteios e o 

intervalo de tempo variam de jogo para jogo. 

1.7. Aposta Física: cada aposta realizada diretamente pelo Apostador ao 

adquirir um bilhete em forma impressa. 

1.8. Aposta Virtual: cada aposta realizada diretamente pelo Apostador em 

canal eletrônico. 

1.9. Apostador: pessoa natural maior de 18 (dezoito) anos que realizou a 

Aposta Virtual e/ou a Aposta Física. 

1.10. Apostas desportivas virtuais: apostas em diversos mercados e 

modalidades, tal como no caso do mercado tradicional das Apostas 
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Desportivas; nesse caso específico, os eventos são virtualizados, sendo 

o seu resultado determinado por um sistema Gerador de Números 

Aleatórios (Random Number Generator - RNG) devidamente certificado 

para garantir a aleatoriedade e a imprevisibilidade de resultados. 

1.11. Arrecadação total: valor correspondente ao somatório da comercialização 

de Apostas Físicas e Apostas Virtuais.  

1.12. CCI: Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. 

1.13. Coligadas: sociedades submetidas à influência significativa de outra 

sociedade. Há influência significativa quando se detém ou se exerce o 

poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional 

da investida, sem controlá-la. É presumida influência significativa quando 

houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante 

da investida, sem controlá-la. 

1.14. Comissão de Licitação: comissão instituída pelo Poder Concedente, que 

será responsável por examinar e julgar todos os documentos e conduzir 

os procedimentos relativos ao Certame. 

1.15. Concessão: Concessão dos serviços de implantação e operação de 

loterias e jogos, nos termos, no prazo e nas condições estabelecidas na 

Minuta do Contrato e Anexos da Minuta do Contrato.  

1.16. Concessionária: SPE, conforme definido abaixo, a ser constituída nos 

termos da lei, com a finalidade exclusiva de explorar a Concessão. 

1.17. Consórcio: grupo de empresas, solidariamente responsáveis pelo 

cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação. 

1.18. Contrato: contrato de Concessão dos serviços de implantação e operação 

de loterias e jogos, a ser celebrado entre o Distrito Federal e a 

Concessionária, nos termos da lei. 

1.19. Controlada: qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo 

Controle é exercido por outra pessoa ou fundo de investimento. 
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1.20. Controladora: qualquer pessoa ou fundo de investimento que exerça 

Controle sobre outra pessoa ou fundo de investimento. 

1.21. Controle: o poder, detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por 

acordo de voto ou sob controle comum, que, direta ou indiretamente, 

isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que 

lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a 

maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de 

investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o 

caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o 

funcionamento de órgãos de outra pessoa jurídica, inclusive fundo de 

investimento ou entidade de previdência complementar. 

1.22. Data de Eficácia: data do efetivo início de contagem do prazo de 

execução contratual, que se operará mediante a publicação do extrato do 

Contrato no DODF. 

1.23. Data para Recebimento dos Volumes: data definida no Cronograma do 

Edital, na qual deverão ser entregues as propostas pelas Proponentes, 

necessárias à sua participação no Certame. 

1.24. Documentos de Qualificação: conjunto de documentos arrolados no 

Edital, a ser obrigatoriamente apresentado pelas Proponentes, destinado 

a comprovar sua habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade 

fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira. 

1.25. DODF: Diário Oficial do Distrito Federal. 

1.26. Edital: o presente Edital de licitação e todos os seus Anexos. 

1.27. E-sports ou esportes eletrônicos: competições de jogos eletrônicos entre 

dois ou mais adversários, com âmbitos diferenciados como jogos de 

futebol ou outros desportos, de estratégia, de luta ou automobilismo; 

essas competições permitem a possibilidade de aposta em prognósticos 

atribuídos a cada evento ou competição, tal como no caso das apostas 

desportivas à cota. 
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1.28. Executor de Contrato: representante da Administração especialmente 

designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 

permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

1.29. Garantia de Proposta: a garantia de cumprimento da proposta a ser 

apresentada pelas Proponentes, nos termos deste Edital. 

1.30. Garantia de Execução do Contrato: a garantia do fiel cumprimento das 

obrigações do Contrato, a ser mantida pela Concessionária em favor do 

Distrito Federal, nos montantes e nos termos definidos na Minuta do 

Contrato. 

1.31. Gaming: a capacidade de fazer apostas através da Internet em qualquer 

forma de jogo, incluindo apostas esportivas. 

1.32. Lottery: a capacidade de fazer apostas através da Internet em jogos de 

loteria, tais como keno e jogos instantâneos. 

1.33. IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

1.34. Jogo de sorteio: o nome atual que algumas loterias usam para jogos de 

números computadorizados (números diários, loteria); eles foram 

originalmente chamados de “jogos online” para distingui-los das primeiras 

versões “offline” que eram calculadas e rastreadas manualmente. 

1.35. Jogo de loteria: ato de apostar dinheiro na tentativa de obter lucro em 

sistema operado pelo Poder Público, direta ou indiretamente. 

1.36. Jogos online: as loterias começaram a usar o termo “online” décadas 

atrás para se referir a jogos de números computadorizados (números 

diários, loteria), para distingui-los das primeiras versões “offline” que eram 

calculadas e rastreadas manualmente. As loterias ainda podem usar o 

termo para se referir a jogos oferecidos por meio de um terminal de varejo 

de loteria em um local de varejo de loteria licenciado, mas, neste contexto, 

não significam, necessariamente, jogos oferecidos pela Internet. 
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1.37. Licitação ou Certame: processo licitatório para a contratação da 

Concessão, nos termos da lei. 

1.38. Maior valor de OUTORGA INICIAL: critério de julgamento utilizado no 

Certame para definir a proposta vencedora. 

1.39. Minuta do Contrato: a minuta do Contrato, que integra o ANEXO XIII do 

Edital. 

1.40. NET WIN: é a diferença entre a arrecadação total e o pagamento do 

Prêmio acrescido dos tributos incidentes sobre ele (ou GGR - Gaming 

Gross Revenue). 

1.41. OUTORGA INICIAL: valor que a Concessionária deverá pagar à vista ao 

Poder Concedente, nos termos do CONTRATO. 

1.42. OUTORGA MENSAL: valor que a Concessionária deverá pagar 

mensalmente ao Poder Concedente ao longo da Concessão, nos termos 

do CONTRATO. 

1.43. PAYOUT: conjunto de valores e/ou bens que serão pagos na qualidade 

Prêmio, incluindo os tributos subjacentes, conforme definido no Plano do 

Jogo Lotérico de cada jogo e/ou série. 

1.44. PDVs: ponto(s) de venda de Apostas Físicas. 

1.45. PGDF: Procuradoria Geral do Distrito Federal. 

1.46.  Plano de Jogos Lotéricos: conjunto de regras que define a quantidade e 

preço das apostas, a quantidade, a qualidade e o valor dos prêmios, a 

probabilidade de premiação, o prazo previsto de circulação e as demais 

especificações que compõem um Jogo e/ou uma Série, incluindo a 

previsão do NET WIN. 

1.47. Poder Concedente: o Distrito Federal. 

1.48. Prazo da Concessão: o prazo de 20 (vinte) anos, contados a partir da 

Data de Eficácia do Contrato. 
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1.49. Premiação ou prêmio: é o fruto da aposta vencedora ou sorteada. 

1.50. Produtos lotéricos: são os jogos e meios de registro de apostas ofertados 

ao público. 

1.51. Proponente: qualquer pessoa jurídica ou Consórcio participante do 

Certame. 

1.52. Receita bruta: Diferença entre o Volume total dos produtos lotéricos e o 

payout. 

1.53. Receitas Extraordinárias: quaisquer receitas complementares, 

acessórias ou alternativas ao Preço da Aposta Física ou da Aposta 

Virtual, decorrentes da exploração da Concessionária e de projetos 

associados. 

1.54. SPE: sociedade de propósito específico, a ser constituída pela 

Proponente vencedora do Certame, sob a forma de sociedade por ações, 

que celebrará o Contrato com o Distrito Federal. 

1.55. Sweep Account: é a conta do jogador ou do jogo, bancária ou não, que 

permite à loteria creditar ou debitar fundos a um varejista por meio de 

transferências eletrônicas de fundos (TEF), incluindo as premiações, 

quando ocorrerem. 

1.56. Transferência eletrônica de fundos (EFT): o processo de banco eletrônico 

que utiliza transações da câmara de compensação para depositar ou 

debitar contas autorizadas. 

1.57.  Terminal: dispositivo eletrônico usado para inserir apostas e imprimir 

bilhetes para jogos de loteria. Os terminais de loteria também podem 

possuir outros recursos. 

1.58.  Terminal de Vídeo Loteria (TVL): um terminal eletrônico autônomo 

oferecido por algumas loterias e conectado a um sistema central de jogos, 

no qual o jogador pode jogar uma variedade de jogos, conforme sua 

escolhe e disponibilidade do terminal. 
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1.59.  Validação: 1) processo de confirmação de um bilhete de loteria como 

sendo vencedor/sorteado, confirmando que o bilhete não foi validado 

anteriormente e marcando o bilhete como "validado" no sistema (um 

bilhete vencedor só pode ser validado uma vez); ou 2) tentativa de validar 

um bilhete de loteria - se o tíquete não for um vencedor ou já tiver sido 

validado, o varejista (ou funcionário de validação) receberá uma 

mensagem apropriada. 

1.60. Valor do contrato: R$ 721.937.030,72 (setecentos e vinte e um milhões, 

novecentos e trinta e sete mil, trinta reais, e setenta e dois centavos), que 

corresponde à estimativa da soma da outorga fixa mais a projeção do 

pagamento da outorga variável ao longo do período da concessão. 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. O OBJETO da presente LICITAÇÃO é a CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 

DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS E JOGOS no Distrito 

Federal. 

3. DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 

3.1. As receitas a serem auferidas pela CONCESSIONÁRIA decorrerão da 

Concessão dos serviços de implantação e operação de loterias e jogos e 

receitas acessórias, e nos termos do ANEXO 3 - FONTES DE 

RECEITAS.  

4. DA VIGÊNCIA, DA EFICÁCIA E DOS PRAZOS 

4.1. Os prazos de vigência e eficácia encontram-se estabelecidos no item 6 

do CONTRATO. 

5. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO  

5.1. Poderão participar da presente LICITAÇÃO pessoas jurídicas brasileiras, 

isoladas ou reunidas em CONSÓRCIO, ou estrangeiras em 

CONSÓRCIO com empresas brasileiras, que satisfaçam plenamente 

todos os termos e condições deste EDITAL.  
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5.1.1. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

5.2. Os LICITANTES deverão apresentar GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE 

PROPOSTA conforme o item 7, nos termos do art. 31, III da Lei nº 

8.666/93. 

5.3. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta LICITAÇÃO, ainda 

que satisfaçam os requisitos previstos neste EDITAL: 

5.3.1. Empresas e/ou outras entidades que estejam impedidas, 

suspensas e/ou consideradas inidôneas para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, mediante declaração nos termos do 

modelo constante do ANEXO VIII.  

5.3.2. em processo de falência ou em recuperação judicial ou 

extrajudicial, ressalvada a hipótese em que o plano de 

recuperação, a ser apresentado na fase de habilitação, já tenha 

sido aprovado e homologado em juízo. 

5.3.3. Cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro 

técnico sejam servidores do Distrito Federal ou de suas 

sociedades paraestatais, fundações ou autarquias, ou que o 

tenham sido nos últimos 120 (cento e vinte) dias anteriores a data 

de publicação do EDITAL. 

5.3.4. LICITANTES, incluindo suas coligadas, controladas, 

controladoras ou outra sociedade sob controle comum, que 

participem em mais de um CONSÓRCIO ou, de qualquer forma, 

que resulte em mais de uma proposta por parte da referida 

sociedade e/ou grupo empresarial na LICITAÇÃO. 

5.4. Considera-se participação indireta, para fins do disposto no item 5.3.1, a 

existência de quaisquer vínculos de natureza jurídica, técnica, comercial 

ou empresarial entre as pessoas físicas ou jurídicas mencionadas e o 

LICITANTE. 
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5.5. Os índices contábeis definidos no ANEXO I limitar-se-ão a avaliar a 

idoneidade financeira de cada um dos LICITANTES, devendo ser 

obedecidos os valores limites. 

5.6. A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação 

de todos os termos e condições deste EDITAL. 

5.7. Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelos LICITANTES 

em razão da presente LICITAÇÃO correrão às suas expensas, sendo de 

sua exclusiva responsabilidade e risco, ficando o Distrito Federal isento 

de qualquer responsabilidade ou ressarcimento, independentemente do 

resultado da LICITAÇÃO. 

5.8. Poderão participar, direta ou indiretamente, da presente LICITAÇÃO, 

todos os participantes do Procedimento de Manifestação de Interesse no 

001/2021/SEPE/DF, inclusive os autores ou responsáveis econômicos 

pelos projetos, levantamentos, investigações e estudos apresentados, 

independente de respectivos estudos haverem sido selecionados, 

rejeitados ou eventualmente não apresentados; 

6. DO PROCEDIMENTO GERAL 

6.1. Esta CONCORRÊNCIA será processada e julgada por uma COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, designada pela SEPE, obedecidas as regras 

gerais estabelecidas nos itens seguintes. 

6.2. A LICITAÇÃO será processada e julgada em duas etapas: 

6.2.1. Análise e julgamento dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

6.2.2. Análise e julgamento das PROPOSTAS ECONÔMICAS. 

6.3. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste EDITAL e no Aviso 

de Convocação da LICITAÇÃO, em sessão pública, cada LICITANTE 

interessado, por meio de seu representante devidamente identificado, 

entregará 2 (dois) envelopes à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 
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6.3.1. Cada envelope consistirá em invólucro lacrado, opaco e inviolado, 

com a declaração no anverso: do nome do LICITANTE, 

identificação do processo licitatório (número e objeto da Licitação) 

e do seu conteúdo, a saber: 

6.3.1.1. ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

6.3.1.2. ENVELOPE “B” - PROPOSTA ECONÔMICA. 

6.3.2. Somente será admitido envelope entregue direta e pessoalmente 

por representante do LICITANTE, munido de instrumento de 

mandato, nos termos do ANEXO VI, não sendo admitida 

documentação remetida pelo correio ou por qualquer outra forma 

de entrega. 

6.3.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA 

ECONÔMICA deverão ser apresentados em 02 (duas) vias, 

encadernadas separadamente, com todas as folhas timbradas e 

numeradas sequencialmente em ordem crescente e rubricadas 

pelo representante legal do LICITANTE, inclusive as folhas de 

separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, 

independentemente da existência de mais de um caderno, da 

primeira à última folha, de forma que o último caderno reflita a 

quantidade de folhas de cada envelope, não sendo permitidas 

emendas, rasuras ou ressalvas, sendo todas as folhas timbradas 

com o nome do LICITANTE. 

6.3.4. Para efeito de apresentação, a primeira via de cada envelope 

deverá conter, além da identificação supracitada, o subtítulo 

“PRIMEIRA VIA”, podendo todos os documentos que a integrem 

ser apresentados em sua forma original ou sob qualquer forma de 

cópia, desde que devidamente identificada como “CÓPIA”, 

perfeitamente legível e autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração. A “SEGUNDA VIA” dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA ECONÔMICA, 
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será cópia da primeira via, dispensando-se, para estas, novas 

autenticações. 

6.3.5. Todos os documentos estarão organizados na sequência indicada 

nos ANEXOS I e II deste EDITAL, adotando-se, inclusive, a 

mesma numeração dos itens pertinentes, ficando em aberto a 

utilização e numeração de subitens que se fizerem necessários, 

desde que atendida a sistematização adotada nos referidos 

ANEXOS. 

6.3.6. Todos os documentos deverão ser apresentados devidamente 

encapados e encadernados, podendo ser utilizado qualquer 

dispositivo de fixação dos mesmos que permita fácil manuseio 

sem risco de perda. 

6.3.7. As informações, bem como toda a correspondência e documentos 

relativos ao procedimento da LICITAÇÃO, deverão ser redigidos 

na língua portuguesa, os valores deverão ser expressos em Reais 

(R$) e deverão ser assinados por pessoa habilitada.  

6.3.8. Caso certidões sejam admitidas sem indicação de prazo de 

validade, serão consideradas válidas, para este certame, aquelas 

emitidas há, no máximo, 90 (noventa) dias da data estipulada para 

recebimento e abertura dos envelopes. 

6.3.9. Empresas estrangeiras deverão apresentar documentos 

equivalentes aos discriminados no ANEXO I emitidos no seu país 

de origem, ou declaração afirmando eventual impossibilidade. 

6.3.10. Os documentos produzidos no país de origem (estrangeira) que 

o credencie a participar deste procedimento licitatório deverão 

estar apostilados (conforme Decreto nº 8.660/2016) ou 

consularizados (carimbo do consulado do Brasil no país de 

origem), acompanhados da respectiva tradução juramentada 

(traduzidos para o Português do Brasil por tradutor inscrito em 

qualquer Cartório de Registro do Comércio do País - Junta 
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Comercial) e registrados no Registro de Títulos e Documentos 

(art. 129, nº 6 da Lei nº 6.015/73 - Lei de Registros Públicos); 

6.3.10.1. Excepcionalmente aceitar-se-ão documentos 

exclusivamente de caráter técnico, tais como manuais ou 

especificações de equipamentos e funcionalidades, no 

idioma português (brasileiro) sem que haja necessidade 

consularização ou tradução juramentada. 

6.3.10.2. Documentos estrangeiros provenientes de países que 

tenham língua oficial portuguesa dispensam tradução 

juramentada. 

6.3.10.3. A exigência contida no item 6.3.9 é dispensada aos 

países signatários da Convenção da Apostila de Haia, 

sendo-lhes exigido apenas o apostilamento da 

documentação. 

6.3.11. Empresas estrangeiras devem ter um representante legal 

sediado (domicílio) no território nacional (Brasil), com poderes 

expressos para receber e responder citação administrativa ou 

judicial, sem prejuízo ao que determina o § 4º do artigo 32 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

6.4. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a qualquer tempo, 

solicitar maiores esclarecimentos e comprovação dos DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA ECONÔMICA, bem como realizar 

diligências às instalações dos LICITANTES e aos locais onde tenham 

sido realizados os serviços apresentados em seus atestados. 

6.5. O ato de abertura dos envelopes, nas respectivas sessões, poderá ser 

assistido por qualquer pessoa, mas só poderão participar os 

representantes legais ou indicados por mandatos dos LICITANTES, 

credenciados por escrito nos termos do ANEXO VI, vedada a 

interferência de assistentes ou de quaisquer outras pessoas, exceto de 
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advogados portadores de procurações pública ou particular e que 

estejam acompanhando os LICITANTES. 

6.5.1. Só será admitido um único representante credenciado por 

LICITANTE para intervir nas fases da LICITAÇÃO, devendo 

acompanhar todos os atos do processo licitatório, em especial 

quanto à participação nas sessões, até o seu encerramento. 

6.5.2. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes 

credenciados pelos LICITANTES presentes às sessões. 

6.5.3. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá suspender a 

sessão, lavrando-se a respectiva ata a ser assinada por todos os 

representantes credenciados e, no caso de suspensão, a 

retornará em dia, local e hora a serem publicados no Diário Oficial 

do Distrito Federal, de modo a dar ciência a todos os LICITANTES 

de seu prosseguimento, ocasião em que todos poderão 

comparecer. 

6.6. Após exame dos documentos, os representantes credenciados dos 

LICITANTES poderão usar da palavra nas sessões para solicitar 

esclarecimentos e registrar protestos ou observações. 

6.7. Somente serão analisadas as PROPOSTAS ECONÔMICAS dos 

LICITANTES que tenham sido declarados habilitados pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO.  

6.8. Ao final de cada sessão, incluindo aquelas convocadas para divulgações 

dos resultados de julgamentos dos recursos administrativos porventura 

interpostos pelos LICITANTES, será lavrada ata circunstanciada que, 

após lida em voz alta, será assinada por todos. 

6.9. A intimação e a divulgação dos atos desta LICITAÇÃO serão feitas por 

publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, a seu exclusivo critério, fazê-lo, 
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adicionalmente, por outros meios de comunicação (carta, fax, telegrama, 

e-mail, internet, etc.), desde que garantam inequívoca ciência de seus 

atos. 

6.10. O LICITANTE que discordar de decisão proferida pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá apresentar recurso no prazo e forma 

definidos em Lei. Qualquer modificação do resultado em decorrência da 

interposição de recursos somente será válida após a respectiva 

publicação. 

6.11. Para cada evento será lavrada ata correspondente que deverá ser 

assinada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos 

representantes credenciados pelos LICITANTES presentes. 

7. DA GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA 

7.1. Nos termos do art. 31, III da Lei nº 8.666/93, os LICITANTES deverão 

oferecer GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, no valor de R$ 

7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), correspondente a 

menos de 1% (um por cento) do VALOR DO CONTRATO, que poderá 

ser prestada em uma das seguintes modalidades:  

7.1.1. Caução em dinheiro. 

7.1.2. Títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, livres e desembaraçados 

de quaisquer ônus ou gravames e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

7.1.3. Fiança bancária, fornecida por instituição financeira autorizada a 

funcionar no Brasil. 

7.1.4. Seguro-garantia, com prazo de validade superior a 30 (trinta) dias 

do prazo de validade da proposta, fornecido por companhia 

seguradora autorizada a funcionar no Brasil, devidamente 

cadastrada na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
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7.2. O comprovante da GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA 

deverá ser apresentado pelos LICITANTES dentro do ENVELOPE “A” - 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

7.3. A GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA será válida por 90 

(noventa) dias a contar da data de apresentação das propostas. A 

proposta não caucionada em conformidade com o disposto neste item 

acarretará a inabilitação do LICITANTE. 

7.4. Caso o LICITANTE opte por caução em dinheiro, deverá depositar o valor 

correspondente na seguinte conta corrente bancária, até a data da 

entrega dos envelopes, correndo por sua conta o risco quanto aos 

horários de funcionamento bancário: 

DISTRITO FEDERAL 

CNPJ: __ 

Banco: __ 

Agência: __ 

Conta: __ 

7.5. Na hipótese da escolha de seguro-garantia, deverá ser apresentado o 

original da apólice em favor do DISTRITO FEDERAL, fornecido pela 

companhia seguradora, com firma reconhecida do segurador ou com 

assinatura digital.  

7.6. No caso de oferecimento, em garantia, de títulos da dívida pública, o 

LICITANTE deverá constituir caução bancária, expressa em documento 

original, dirigido ao DISTRITO FEDERAL, datado e assinado por 

instituição bancária idônea, de escolha do LICITANTE, onde estejam 

depositados os títulos a serem oferecidos em garantia, e da qual conste 

que: 

7.6.1. Os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados 

em favor do DISTRITO FEDERAL como GARANTIA DE 

MANUTENÇÃO DA PROPOSTA do LICITANTE. 
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7.6.2. O DISTRITO FEDERAL poderá executar a caução nas condições 

previstas neste EDITAL. 

7.7. A GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA será devolvida após 

a notificação do resultado da LICITAÇÃO, em prazo não superior a 30 

(trinta) dias após o término do período de validade das propostas, com 

exceção da garantia do LICITANTE vencedor. 

7.7.1. Havendo prorrogação do período de validade das propostas, 

considerar-se-á prorrogado, pelo mesmo período, o termo inicial 

da contagem do prazo para devolução aos LICITANTES das 

GARANTIAS DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA por eles 

oferecidas. 

7.8. A GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA do LICITANTE 

vencedor será liberada, tão somente, após a assinatura do CONTRATO. 

7.9. A GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA poderá ser executada 

se o LICITANTE vencedor deixar de assinar o CONTRATO, salvo por 

motivo de força maior.  

7.10. Ocorrendo revogação ou anulação desta LICITAÇÃO, as GARANTIAS 

DE MANUTENÇÃO DA PROPOSTA oferecidas pelos LICITANTES serão 

liberadas até 2 (dois) dias úteis contados a partir do decurso do prazo 

para a interposição de recursos contra o ato referente à revogação ou 

anulação. 

7.11. Havendo prorrogação do prazo de validade das propostas, aceita pelos 

LICITANTES, estes se obrigam a providenciar a renovação da carta de 

fiança bancária, da apólice de seguro ou da validade da caução dos 

títulos da dívida pública que atenda ao novo prazo estipulado ou, 

alternativamente, a sua substituição por uma das outras modalidades de 

garantia previstas neste item. 

7.11.1. A renovação ou substituição dos documentos a que se refere 

este item deverá ser efetuada perante o PODER CONCEDENTE 
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até o 1º dia útil anterior ao término da validade dos mesmos, 

apresentando-se comprovante à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO. 

7.11.2. Em qualquer caso de GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA 

PROPOSTA condicionada a prazo, caberá ao LICITANTE atentar 

para o fato, renovando-a sob pena de inabilitação por motivo 

superveniente. 

7.12. Os LICITANTES que não fizerem a renovação ou substituição de 

documentos até o dia útil imediatamente anterior ao término da validade 

dos mesmos serão considerados inabilitados pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

7.13. No caso de CONSÓRCIO, a GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA 

PROPOSTA poderá ser emitida em nome de cada um de seus 

integrantes ou em nome de qualquer dos seus integrantes. 

7.14. Será inabilitado o LICITANTE cuja GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA 

PROPOSTA não guardar estrita conformidade com o disposto neste 

EDITAL.  

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1. Dos atos da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO caberá: 

8.1.1. Recurso administrativo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contado da data da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 

seguintes casos: 

8.1.1.1. Habilitação ou inabilitação do LICITANTE. 

8.1.1.2. Julgamento das PROPOSTAS. 

8.1.1.3. Anulação ou revogação da LICITAÇÃO. 

8.1.1.4. Do resultado final da LICITAÇÃO. 
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8.1.2. Representação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da 

data da intimação da decisão relacionada com o objeto da 

LICITAÇÃO de que não caiba recurso administrativo hierárquico. 

8.2. Interposto o recurso administrativo, a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO comunicará o fato aos demais LICITANTES, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

8.3. Todos e quaisquer recursos administrativos serão interpostos perante o 

Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, a qual poderá 

reconsiderar a sua decisão, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis ou, 

nesse mesmo prazo, remetê-lo devidamente instruído, caso mantida a 

decisão, à autoridade superior, representada Secretário de Estado de 

Projetos Especiais do Distrito Federal.  

9. DA DOCUMENTAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO SOBRE O 

EDITAL 

9.1. O EDITAL e seus ANEXOS poderão ser retirados pelo interessado na 

SEPE a partir do dia da sua publicação, no PERÍODO DE 

ATENDIMENTO, ou através do site www.SEPE.df.gov.br. 

9.2. Os interessados poderão encaminhar, até 10 (dez) dias antes da data 

fixada para a sessão pública de apresentação dos ENVELOPES “A” e 

“B”, solicitação de esclarecimentos sobre este EDITAL, desde que a 

enviem por escrito ao Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO com referência expressa a este EDITAL. 

9.3. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO apresentará as respostas às 

questões formuladas, por escrito, até 05 (cinco) dias antes da data fixada 

para sessão pública de apresentação dos ENVELOPES “A” e “B”, 

divulgando-as na forma do item 6.9 deste edital, sem identificar o 

responsável pela solicitação de esclarecimentos. 

9.4. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITACÃO poderá inserir, a seu critério, 

aditamentos, modificações ou revisões no presente ato convocatório a 
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qualquer tempo, os quais serão divulgados na forma prevista no item 6.9 

deste edital, observado o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, que 

exige a reabertura do prazo inicialmente estabelecido nas hipóteses em 

que a modificação afetar a formulação das propostas. 

9.5. O presente EDITAL poderá ser impugnado por qualquer cidadão até 05 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos 

ENVELOPES “A” e “B”, devendo a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO julgar e responder a impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

9.6. Decairá do direito de impugnar os termos do presente EDITAL o 

LICITANTE que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data 

marcada para o recebimento dos envelopes.  

10. DA CONTAGEM DE PRAZO 

10.1. Os prazos previstos neste EDITAL, salvo manifestação em contrário, 

contar-se-ão mediante exclusão do dia do início e a inclusão do dia do 

vencimento, considerando-se os dias consecutivos. 

10.2. Os prazos somente se iniciam e se encerram em dia útil de expediente 

do DISTRITO FEDERAL. 

CAPÍTULO II 

DA FASE DE ENTREGA DOS ENVELOPES E HABILITAÇÃO  

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES “A” e “B”. 

11.1. No dia, local e hora designados no preâmbulo deste EDITAL e no Aviso 

de Convocação da LICITAÇÃO, em sessão pública, cada LICITANTE 

interessado, por meio de seu representante devidamente identificado, 

entregará seus ENVELOPES “A” e “B” à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, na forma e condições estabelecidas no item 6.  

11.2. Nesta sessão proceder-se-á à abertura do ENVELOPE “A”. 

12. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
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12.1. O ENVELOPE “A” deverá conter, no mínimo, os seguintes documentos: 

12.1.1. Documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação 

econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, e 

qualificação técnica, juntamente com todos os demais 

documentos discriminados no ANEXO I, sob pena de inabilitação. 

12.1.2. Documentos constantes dos ANEXOS I e II e dos ANEXOS IV 

a XII. 

12.1.3. Comprovante de GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA 

PROPOSTA. 

12.1.4. Outros documentos mencionados neste EDITAL e outras 

informações que o LICITANTE entender necessárias para o 

detalhamento da implantação do objeto deste EDITAL. 

13. DA ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE “A”  

13.1. Após o recebimento dos envelopes e credenciais, a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO procederá à abertura do ENVELOPE “A”, 

sendo as vias rubricadas pelos respectivos membros e voluntariamente 

pelos representantes credenciados dos LICITANTES presentes. 

13.2. O Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO franqueará a 

palavra aos LICITANTES para observações, reclamações e/ou 

impugnações que entenderem cabíveis, as quais serão consignadas em 

ata. 

13.3. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá analisar os 

documentos e decidir sobre as observações e/ou impugnações, de 

imediato, na mesma sessão, ou designar outra data para divulgação do 

resultado, quando a questão requerer exame mais acurado. 

13.4. Somente será habilitado o LICITANTE que, cumulativamente: 

13.4.1. Tiver apresentado toda a documentação exigida. 



MINUTA 

Secretaria de Estado de Projetos especiais do Distrito Federal - SEPE/DF 

Edital de Chamada Pública nº 01/2021 publicado no DODF em 01.02.2021 

Termo de Autorização publicado no DODF em 12.03.2021 

    27 

13.4.2. Satisfizer a todos os requisitos estabelecidos neste EDITAL. 

13.4.3. Não tiver sido declarado inidôneo por ato do Poder Público. 

13.4.4. Não estiver impedido de licitar, contratar ou transacionar com a 

Administração Pública ou com quaisquer de suas entidades 

descentralizadas.  

13.5. Dessa sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados 

as ocorrências e o resultado, que será assinada pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados pelos 

LICITANTES presentes, e será publicada na forma do item 6.9. 

13.6. Da decisão que habilitar ou inabilitar o LICITANTE caberá recurso, na 

forma e condições estabelecidas no item 8. 

13.7. Aos LICITANTES que forem inabilitados e que renunciarem, 

expressamente, através de seu representante, à interposição de recurso 

contra a sua inabilitação, ou após julgados os recursos, ou decorrido o 

prazo para a sua interposição, será devolvido, lacrado, o ENVELOPE “B”.  

13.7.1. Se após 30 (trinta) dias contados da disponibilização do 

envelope, o LICITANTE não comparecer à SEPE para a sua 

retirada, esta se reserva o direito de destruí-lo, não cabendo ao 

LICITANTE o direito de reclamá-lo.  

13.8. O ENVELOPE “B”, devidamente rubricado pelos representantes 

credenciados dos demais LICITANTES e pelos integrantes da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, permanecerá lacrado sob a 

guarda e responsabilidade desta, até a data da sessão pública designada 

para a sua abertura. 

13.9. Julgados os recursos, ou decorrido o prazo para a sua interposição, serão 

designados, pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, a data, a hora 

e o local da sessão pública de abertura do ENVELOPE “B”, na forma do 

item 6.9. 



MINUTA 

Secretaria de Estado de Projetos especiais do Distrito Federal - SEPE/DF 

Edital de Chamada Pública nº 01/2021 publicado no DODF em 01.02.2021 

Termo de Autorização publicado no DODF em 12.03.2021 

    28 

CAPÍTULO III 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS 

14. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “B” - PROPOSTA ECONÔMICA 

14.1. O ENVELOPE “B” deverá conter, no mínimo, os documentos previstos no 

ANEXO II. 

15. DA ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE “B” - PROPOSTA ECONÔMICA 

15.1. A fase de abertura e análise da PROPOSTA ECONÔMICA será sucedida 

da fase de lances em viva voz, conduzida pelo Presidente da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, da qual participarão somente os 

LICITANTES que tenham sido habilitados na fase anterior. 

15.2. O Julgamento será procedido conforme o critério da maior oferta da 

OUTORGA INICIAL da CONCESSÃO, nos termos do art. 15, inciso II, da 

Lei Federal nº 8.987/95 

15.3. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO procederá à abertura do 

ENVELOPE “B”, sendo as vias rubricadas pelos respectivos membros e 

voluntariamente pelos representantes credenciados dos LICITANTES 

presentes. 

15.4. O Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO franqueará a 

palavra aos LICITANTES para observações, reclamações e/ou 

impugnações que entenderem cabíveis, as quais serão consignadas em 

ata. 

15.5. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá analisar os 

documentos e decidir sobre as observações e/ou impugnações, de 

imediato, na mesma sessão, ou designar outra data para divulgação do 

resultado, quando a questão requerer exame mais acurado. 

15.6. Será desclassificada a PROPOSTA ECONÔMICA do LICITANTE:  
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15.6.1. Que não apresentar os documentos exigidos, para o 

ENVELOPE “B”, na forma e condições estabelecidas neste 

EDITAL. 

15.6.2. Que descumprir as disposições previstas no ANEXO III.  

15.7. O primeiro lance em viva voz será feito pelo LICITANTE com o menor 

valor da OUTORGA INICIAL dentre os classificados. 

15.8. Se dois ou mais LICITANTES apresentarem PROPOSTAS 

ECONÔMICAS de igual valor, a ordem de propositura de lances entre 

eles será feita por sorteio, cabendo ao primeiro LICITANTE sorteado 

realizar o primeiro lance. 

15.9. Cada LICITANTE somente poderá ofertar lances que tornem sua 

proposta superior à sua proposta imediatamente anterior. 

15.10. Após cada novo lance ofertado, promover-se-á a reclassificação dos 

LICITANTES, na forma deste EDITAL. 

15.11. A fase de lances continuará até que não haja lances pelo intervalo de 

10 (dez) minutos, caso em que a fase será declara encerrada pelo 

Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

15.12. Será classificado em primeiro lugar o LICITANTE que, atendendo a 

todos os requisitos, apresentar o maior valor da OUTORGA INICIAL. 

15.13. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO divulgará a classificação 

final dos LICITANTES em ordem decrescente do valor da OUTORGA 

INICIAL. 

15.14. Dessa sessão, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 

registrados as ocorrências e o resultado, que será assinada pela 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes 

credenciados pelos LICITANTES presentes, e será publicada na forma 

do item 6.9. 



MINUTA 

Secretaria de Estado de Projetos especiais do Distrito Federal - SEPE/DF 

Edital de Chamada Pública nº 01/2021 publicado no DODF em 01.02.2021 

Termo de Autorização publicado no DODF em 12.03.2021 

    30 

15.15. Da decisão que classificar ou desclassificar o LICITANTE caberá 

recurso, na forma e condições estabelecidas no item 8. 

15.16. Julgados os recursos, ou decorrido o prazo para a sua interposição, a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO encaminhará o Relatório de 

Julgamento ao Secretário de Estado de Projetos Especiais do Distrito 

Federal. 

CAPÍTULO IV 

DO CONTRATO  

16. DO PROCEDIMENTO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO  

16.1. Caberá ao PODER CONCEDENTE representado pela SEPE: 

16.1.1. Homologar o Relatório de Julgamento da LICITAÇÃO. 

16.1.2. Adjudicar o seu objeto ao LICITANTE vencedor. 

16.1.3. Assinar o CONTRATO na qualidade de CONTRATANTE/ 

PODER CONCEDENTE. 

16.2. A SEPE convocará o LICITANTE vencedor para assinar o CONTRATO 

no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contado da data dessa 

convocação. 

16.2.1. A SEPE, mediante justificativa fundamentada, poderá prorrogar 

o prazo previsto no item anterior. 

16.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data de assinatura do CONTRATO, o 

ADJUDICATÁRIO deverá comprovar à SEPE que: 

16.3.1. Constituiu a SPE CONCESSIONÁRIA, nos termos do item 17.5, 

para execução do objeto do CONTRATO, apresentando: 

16.3.1.1. Os atos constitutivos da SPE CONCESSIONÁRIA. 

16.3.1.2. Certidão emitida pela Junta Comercial do Distrito 

Federal. 
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16.3.1.3. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional das 

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ). 

16.3.1.4. Comprovante de integralização do capital mínimo. 

16.4. Em se tratando de CONSÓRCIO: 

16.4.1. Todas as empresas consorciadas deverão participar da SPE, 

observadas as mesmas participações e condições firmadas no 

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO - 

ANEXO XII, apresentado na fase de habilitação. 

16.4.2. Os compromissários do CONSÓRCIO podem optar por 

constituir diretamente a SPE, hipótese que ficarão dispensados da 

formalização prévia do CONSÓRCIO. 

16.5. Sendo o ADJUDICATÁRIO empresa isolada, deverá, para a assinatura 

do CONTRATO, criar subsidiária integral, mantendo o mesmo controle 

acionário preexistente à constituição da empresa 

16.6. Antes da constituição da SPE CONCESSIONÁRIA, o ADJUDICATÁRIO 

deverá submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE a minuta dos 

seus atos constitutivos. 

16.7. A SPE deverá se manter em compatibilidade com todas as condições de 

habilitação previstas no EDITAL. 

16.8. Se o CONTRATO não for assinado no prazo estabelecido no item 16.2, 

por razões não imputáveis ao PODER CONCEDENTE: 

16.8.1. A SEPE poderá convocar os LICITANTES remanescentes, na 

ordem de classificação final, para assinar o CONTRATO, nas 

mesmas condições impostas ao primeiro colocado, observando-

se o disposto no item 16. 

16.8.2. O ADJUDICATÁRIO ficará sujeito à multa no valor de 1% (um 

por cento) do VALOR DO CONTRATO. 
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16.8.2.1. A multa estipulada neste item será cobrada por meio da 

execução da GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA 

PROPOSTA, estipulada no item 7. 

17. DO CONTRATO 

17.1. O CONTRATO obedecerá à minuta constante do ANEXO XIII. 

17.2. A lei aplicável a este CONTRATO é a brasileira, não sendo admitida 

qualquer menção a direito estrangeiro ou internacional, nem mesmo 

como meio de interpretação. 

17.3. A legislação brasileira aplicável será aquela em vigor na data da 

assinatura do CONTRATO. 

17.4. O CONTRATO preverá modo amigável de solução de eventuais 

divergências, ou seja, o emprego dos mecanismos privados de resolução 

de disputas, inclusive a arbitragem, para dirimir conflitos decorrentes ou 

relacionados ao CONTRATO, nos termos do art. 23-A da Lei nº 8.987/95. 

17.5. A CONCESSIONÁRIA deverá ser Sociedade de Propósito Específico - 

SPE, constituída na forma de sociedade por ações de capital fechado, 

por prazo indeterminado, preservando a natureza de direito privado, na 

conformidade da lei brasileira, com objeto social compatível com as 

atividades a serem desenvolvidas no âmbito do CONTRATO. 

17.6. O LICITANTE vencedor deverá promover, antes da celebração do 

CONTRATO, a constituição da SPE, nos termos do art. 20 da Lei nº 

8.987/1995 e conforme as regras previstas neste EDITAL, observando, 

na composição de seu capital social, o estabelecido no CONTRATO e, 

no caso de CONSÓRCIO, mantendo participações idênticas àquelas 

constantes do COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. 

17.7. O capital social da CONCESSIONÁRIA deverá ser subscrito e 

integralizado nos termos estabelecidos no CONTRATO. 
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17.8. A CONCESSIONÁRIA deverá manter Programa de Integridade nos 

termos da Lei Distrital nº 6.112/2018, alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de 

junho de 2019. 

17.9. A SEPE providenciará a publicação do extrato do CONTRATO no Diário 

Oficial do Distrito Federal.  

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

18.1. O DISTRITO FEDERAL não disponibilizará recursos para a execução 

do objeto desta licitação. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

19. DO RESSARCIMENTO DOS DISPÊNDIOS CORRESPONDENTES À 

REALIZAÇÃO DOS PROJETOS, ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E 

INVESTIGAÇÕES 

19.1. Tendo em vista o Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse 

nº 01/2021 da Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito 

Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 01.02.2021, e 

o Termo de Autorização publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 

12.03.2021, para as empresas lá discriminadas, que atenderam à 

solicitação e manifestaram interesse em efetuar os estudos de 

modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica dos projetos lá 

demandados. 

19.2. Em razão dessa autorização, o DISTRITO FEDERAL obteve os projetos, 

estudos, levantamentos e investigações, bem como o seu respectivo 

custo, que foi devidamente aprovado e deverá ser ressarcido pelo 

LICITANTE vencedor, nos termos estabelecidos no CONTRATO. 

19.3. Caso a empresa a ser ressarcida seja o LICITANTE vencedor ou integre 

o CONSÓRCIO vencedor, este ressarcimento restará prejudicado. 

20. DOS SEGUROS 
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20.1. A CONCESSIONÁRIA, além dos seguros exigíveis pela legislação 

aplicável, contratará e manterá em vigor, diretamente, as coberturas de 

seguro estabelecidas no CONTRATO. 

21. DAS SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS AO LICITANTE E À 

CONCESSIONÁRIA 

21.1. O não cumprimento das diretrizes, normas, especificações, 

regulamentos, índices e parâmetros fixados pelo PODER CONCEDENTE 

para a execução do CONTRATO, bem como por atos praticados durante 

o processo licitatório, e atrasos no cumprimento de prazos, em qualquer 

de suas fases, importarão na aplicação das sanções especificadas no 

CONTRATO. 

21.2. A aplicação das sanções a que alude o item anterior não impede que o 

PODER CONCEDENTE declare a caducidade do CONTRATO ou 

apliquem outras sanções previstas no CONTRATO ou na legislação 

pertinente. 

21.3. O processo de aplicação das penalidades tem início com a lavratura do 

respectivo auto pelo PODER CONCEDENTE, observando-se o 

CONTRATO. 

21.4. A aplicação das penalidades previstas no EDITAL e no CONTRATO, e o 

seu cumprimento, não prejudicam, em caso algum, a aplicação de outras 

penas para o mesmo fato previstas na legislação aplicável. 

21.5. Nos termos do Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012, havendo 

irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 

Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

22. DO FORO 

22.1. É competente para dirimir as questões relativas a este EDITAL o foro da 

Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, excluído qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO I 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

As pessoas jurídicas interessadas em participar desta LICITAÇÃO comprovarão a 

sua plena qualificação para celebrar o CONTRATO de Concessão dos serviços de 

implantação e operação de loterias e jogos, mediante a apresentação, na 

sequência, dos documentos abaixo exigidos, encabeçados pelo modelo da 

declaração constante do ANEXO IV: 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado dos documentos da eleição de seus 

administradores. 

1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício. 

1.3. Registro comercial, no caso de empresa individual. 

2. REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA 

2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

relativa à sede do LICITANTE. 

2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Municipal ou 

do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade. 

2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, através de 

certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os tributos 

federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados.  

2.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do LICITANTE. 
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2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda do Distrito Federal, ainda que 

sejam empresas com sede ou domicílio fora desta Capital.  

2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 

Regularidade de Situação - CRS, consoante Lei nº 8.036/90. 

2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhista - CNDT, prevista na Lei nº 12.440/2011 e na Resolução 

Administrativa TST nº 1470/2011. 

2.8. As certidões indicadas neste item deverão ter sua validade assegurada, 

no mínimo, até a data de entrega das propostas. 

2.8.1. A validade dessas certidões, quando não disposto em contrário, 

será considerada de 90 (noventa) dias a partir da data de sua 

emissão. 

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

3.1. Demonstrações Financeiras do último exercício social do LICITANTE, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, com relatório emitido por 

auditores, no caso de Sociedade Anônima, e subscrito por contador 

devidamente registrado no Conselho de Contabilidade, contendo o selo, 

a fim de comprovar a boa situação da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de 

apresentação dos documentos. 

3.2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo juízo 

distribuidor da sede do LICITANTE, com data dos últimos 90 (noventa) 

dias anteriores à apresentação dos envelopes. 

3.3. Demonstração da capacidade financeira do LICITANTE, mediante a 

comprovação do item 3.3.1 ou do item 3.3.2, a critério do LICITANTE, 
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com base nos dados extraídos do último Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Financeiras mencionados no item 3.1: 

3.3.1. Com base nas fórmulas a seguir discriminadas, que comprovam a 

boa situação financeira mediante obtenção de Índices de Liquidez 

Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes 

fórmulas:  

3.3.1.1.  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = --------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

3.3.1.2.  

Ativo Total 

SG = ---------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

3.3.1.3.  

Ativo Circulante 

LC = ----------------------------- 

Passivo Circulante 

3.4. Os indicadores econômico-financeiros, definidos neste EDITAL limitar-

se-ão a avaliar a capacidade econômico-financeira do LICITANTE com 

vistas aos compromissos que terá de assumir, caso lhe seja adjudicado 

o CONTRATO. 

3.5. As empresas constituídas há menos de um ano poderão apresentar 

Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados que se refiram a 

intervalos inferiores ao exercício social, desde que estejam estes 

previstos no Estatuto Social do LICITANTE ou decorram, diretamente, da 

Lei, bem como estejam formalmente aprovados por atos societários 

competente do LICITANTE.  
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4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. Comprovante de oferecimento da GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA 

PROPOSTA. 

4.2. Declaração de responsabilidade do LICITANTE, conforme modelo no 

ANEXO XI. 

4.3. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

LICITAÇÃO através da apresentação de atestados que comprovem que 

o LICITANTE tenha executado para órgãos ou entidades da 

administração pública direta ou indireta federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, no Brasil ou no exterior, ou ainda para empresas 

privadas, nos seguintes termos: 

4.3.1. Comprovação objetiva de experiência do mercado Lotérico, 

demonstrando conhecimento em distribuição, criação, estocagem, 

desenvolvimento de planos de marketing e produção de 

programas televisivos de produtos lotéricos.  

4.3.2. Comprovação de atuação no mercado Lotérico nacional ou 

internacional, por meio de contratos que comprovem essa 

experiência nas seguintes modalidades: 

4.3.2.1. loteria de prognósticos em sentido amplo; 

4.3.2.2. loteria de prognósticos esportivos; 

4.3.2.3. loteria de premiação instantânea; 

4.3.2.4. loteria de quota fixa, com temática esportiva. 

4.4. No caso de alterações societárias e nos casos de fusão, incorporação ou 

desmembramento de empresas, somente serão considerados os 

atestados que comprovem de modo inequívoco a transferência definitiva 

de ACERVO TÉCNICO. 



MINUTA 

Secretaria de Estado de Projetos especiais do Distrito Federal - SEPE/DF 

Edital de Chamada Pública nº 01/2021 publicado no DODF em 01.02.2021 

Termo de Autorização publicado no DODF em 12.03.2021 

    39 

4.5. Para fins deste EDITAL, consideram-se pessoas jurídicas de direito 

público qualquer entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, no 

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 

assim como consideram-se pessoas jurídicas de direito privado aquelas 

listadas no art. 44 do Código Civil Brasileiro. 

4.6. Serão admitidos, para efeito da comprovação da qualificação técnica do 

LICITANTE, os atestados emitidos em nome de CONTROLADA, 

CONTROLADORA, ou de entidade(s) sujeita(s) ao mesmo CONTROLE 

ou direção. 

4.7. Na hipótese de utilização, por um LICITANTE, de atestados emitidos em 

nome de CONTROLADA, CONTROLADORA ou de entidade(s) sujeita(s) 

ao mesmo CONTROLE ou direção, o LICITANTE deverá declarar tal 

condição, acompanhando-a do respectivo organograma do grupo 

econômico e respectivas relações societárias, demonstrando 

efetivamente a vinculação entre as pessoas jurídicas. 

4.8. O(s) atestado(s) deverão apresentar, de forma clara e inequívoca, as 

informações exigidas, em papel timbrado do responsável pela atestação, 

no original ou em cópia autenticada, devendo ainda conter, no mínimo, 

as seguintes informações: 

4.8.1. atividades a que se refere; 

4.8.2. local da realização das atividades a que se refere, com 

especificação do tipo de empreendimento; 

4.8.3. características das atividades a que se refere, incluindo o número 

de usuários/dia médio do equipamento; 

4.8.4. percentual de participação do LICITANTE no empreendimento a 

que se refere, quando for o caso; 

4.8.5. datas de início e de término da realização das atividades e 

serviços a que se refere; 
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4.8.6. descrição das atividades exercidas no consórcio pelo LICITANTE, 

quando o atestado tiver sido emitido em nome de consórcio; 

4.8.7. nome do emitente; e 

4.8.8. nome e identificação do signatário do atestado, com informações 

atualizadas de seus telefones e endereço eletrônico de 

representante do emitente. 

4.9. O LICITANTE deverá apresentar, de forma clara e inequívoca, os dados 

relevantes dos atestados apresentados, devendo, ainda, para eventual 

complementação de informações exigidas, anexar outros documentos 

comprobatórios pertinentes. 

4.10. A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de 

diligência da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO destinada a 

averiguar a qualificação técnica do LICITANTE, nos termos deste 

EDITAL, sendo que o não atendimento dos requisitos do EDITAL 

implicará a inabilitação do LICITANTE, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis. 

5. DECLARAÇÃO  

5.1. Declaração do LICITANTE de que não está suspenso ou foi 

considerado inidôneo por quaisquer órgãos ou entidades da Administração 

Pública direta ou indireta da União, Estados e Municípios e Distrito Federal, 

conforme modelo do ANEXO VIII. 

5.2. Declaração do LICITANTE de não possuir no seu quadro de 

funcionários menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, 

ressalvada a possibilidade de contratação de aprendizes a partir de 14 

anos, conforme modelo do ANEXO IX. 

6. HABILITAÇÃO SUPERVENIENTE  
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6.1. Em qualquer hipótese, fica esclarecido que a SEPE poderá exigir do 

LICITANTE vencedor, para a adjudicação, a apresentação dos 

documentos relacionados neste EDITAL cujas validades tenham expirado. 

7. CONSÓRCIO  

7.1. É facultada a participação de pessoas jurídicas brasileiras reunidas em 

CONSÓRCIO, devendo os LICITANTES membros do CONSÓRCIO 

apresentar, ainda: 

7.1.1. COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO - 

ANEXO XII, documento público ou particular, subscrito pelas 

empresas consorciadas, indicando a líder e o percentual da 

proporção da participação de cada uma delas no CONSÓRCIO, 

que conterá, ainda: 

7.1.1.1. Declaração expressa de todos os integrantes do 

CONSÓRCIO se responsabilizando solidariamente pelos 

atos praticados e pelas obrigações assumidas durante a 

LICITAÇÃO, nos termos da Lei nº 8.666/93, e até a formação 

da SPE. 

7.1.1.2. Procuração outorgando à empresa líder do CONSÓRCIO 

poderes expressos, irrevogáveis e irretratáveis para 

concordar com condições, transigir, compromissar-se, 

assinar quaisquer documentos e instrumentos relacionados 

ao processo desta LICITAÇÃO. 

7.2. Os índices exigidos no item 3.3 devem ser atendidos individualmente 

por cada integrante do CONSÓRCIO. 

7.3. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 

caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

7.4. Além dos documentos acima relacionados, o CONSÓRCIO deverá 

atender às seguintes exigências: 
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7.4.1. Impedimento de participação de empresas consorciadas, nesta 

LICITAÇÃO, através de mais de um CONSÓRCIO ou 

isoladamente. 

7.4.2. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis 

pelos atos praticados em CONSÓRCIO na fase de licitação. 

7.4.3. Se o vencedor da LICITAÇÃO for um CONSÓRCIO, este fica 

obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição de uma SPE, nos termos do EDITAL e do 

CONTRATO. 

7.5. A inabilitação, desclassificação ou a desistência de qualquer pessoa 

jurídica integrante de CONSÓRCIO acarretará a automática inabilitação do 

próprio CONSÓRCIO. 
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ANEXO II 

PROPOSTA ECONÔMICA 

 

1. A PROPOSTA ECONÔMICA conterá: 

1.1. A Carta Proposta, conforme modelo do ANEXO V. 

1.2. O valor da OUTORGA INICIAL, no limite previsto no ANEXO III. 

2. A OUTORGA INICIAL corresponderá a um valor em Reais a ser pago pela 

CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, conforme o disposto no art. 

15, inciso II da Lei nº 8.987/1995, observado o ANEXO III. 

3. A PROPOSTA ECONÔMICA deverá ter por base, dentre outros: 

3.1. todos investimentos, tributos, custos e despesas necessários para a 

execução do OBJETO; 

3.2. os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da 

execução do OBJETO; 

3.3. o prazo da CONCESSÃO, que será de 20 (vinte) anos, podendo ser 

prorrogada por igual período; e 

3.4. as demais obrigações deste EDITAL, do CONTRATO e seus respectivos 

ANEXOS. 

4. Ocorrendo discrepância entre os valores grafados em algarismos e por 

extenso, prevalecerão os últimos sobre os primeiros. 

5. O prazo de validade comercial da PROPOSTA ECONÔMICA será de 90 

(noventa) dias corridos, a contar da data da sua apresentação, na forma do art. 

64, § 3º da Lei nº 8.666/93, facultado, porém, aos LICITANTES estender tal 

validade por prazo superior a este. 

6. A determinação dos valores apresentados pelo LICITANTE, bem como as 

variações decorrentes das obrigações assumidas são de sua exclusiva 
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responsabilidade, sendo que eventuais erros ou omissões não serão 

considerados para efeito de equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 

constituindo risco exclusivo do LICITANTE a avaliação de tais aspectos. 
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ANEXO III 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS 

 

1. O valor da OUTORGA INICIAL do LICITANTE não poderá ser inferior a R$ 

35.164.428,42 (trinta e cinco milhões, cento e sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e vinte e oito reais, e quarenta e dois centavos). 

2. O valor da OUTORGA INICIAL deverá ser indicado o montante em reais e 

centavos com duas casas decimais e por extenso, e deve ter como data base 

a data de entrega das propostas. 

3. Para o cálculo da OUTORGA INICIAL, o LICITANTE cotejará para si todos os 

custos e tributos para a execução do CONTRATO. 

4. Será desclassificado o LICITANTE cujo valor da OUTORGA INICIAL seja 

inferior ao valor mínimo da OUTORGA INICIAL discriminado neste ANEXO III. 

5. Será classificado em primeiro lugar o LICITANTE que apresentar a maior oferta 

da OUTORGA INICIAL. 

6. O valor da OUTORGA INICIAL será pago pela CONCESSIONÁRIA após a 

assinatura do CONTRATO à vista, nos termos do CONTRATO. 

7. Além da OUTORGA INICIAL, a CONCESSIONÁRIA pagará ao DISTRITO 

FEDERAL uma OUTORGA MENSAL correspondente a 9,61% (nove vírgula 

sessenta e um por cento) do NETWIN, nos termos do CONTRATO. 
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ANEXO IV 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
(Papel timbrado do LICITANTE)  
 
 
Local e data  
 
À 
Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal 
Endereço: Palácio do Buriti - Anexo - 6º andar 
Brasília - Distrito Federal 
 
Ref.: Edital de Licitação nº __/2021 
Objeto: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE 
LOTERIAS E JOGOS. 
 
Prezados Senhores,  

Atendendo ao Edital acima referenciado, vimos submeter à apreciação de V.Sas. os 
nossos documentos de habilitação para CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS E JOGOS e declarar expressamente 
que: 

1. recebemos toda a documentação relativa ao edital em questão; 

2. tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais e do 
Edital para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação; 

3. elaboraremos e executaremos todos os PROJETOS EXECUTIVOS, 
assumindo toda a responsabilidade técnica pelos mesmos e eximindo o 
PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilidade quanto à concepção 
dos projetos apresentados no Edital. 

4. atenderemos todos os condicionantes socioambientais do licenciamento 
ambiental do projeto, se necessário. 

Atenciosamente, 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA 

(Papel timbrado do LICITANTE)  
 
 
Local e data  
 
À 
Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal 
Endereço: Palácio do Buriti - Anexo - 6º andar 
Brasília - Distrito Federal 
 
Ref.: Edital de Licitação nº __/2021 
Objeto: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE 
LOTERIAS E JOGOS. 
 
Prezados Senhores,  

Atendendo ao Edital acima referenciado, vimos submeter à apreciação de V.Sas. a 

nossa PROPOSTA ECONÔMICA para a CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE 

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS E JOGOS:  

 

VALOR DA OUTORGA INICIAL DO LICITANTE 

R$ _____________________ (__EXTENSO__) (valor em Reais e centavos com 

duas casas decimais e por extenso) 

 

Declaramos, expressamente, que: 

1. concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da 

contratação, estabelecidas na Minuta do CONTRATO; 

2. manteremos válida esta proposta pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da 

data de sua entrega; 

3. temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos 

e utilizaremos as equipes técnica e administrativa e os equipamentos indicados 

em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita execução do 

CONTRATO, nos prazos programados; 
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4. na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações 

das Normas Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções do PODER 

CONCEDENTE, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela 

realização dos trabalhos. 

Atenciosamente, 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

CREDENCIAL DO REPRESENTANTE DO LICITANTE 

 

(Papel timbrado do LICITANTE)  

 

CREDENCIAL 

 

.................... (Razão Social, endereço e CNPJ do LICITANTE), CREDENCIA 

.................... (nome, qualificação, nº e órgão expedidor da cédula de identidade e nº 

do CPF), para representá-la junto à Secretaria de Estado de Projetos Especiais do 

Distrito Federal na concorrência pública objeto do Edital de Licitação nº 

...................., visando a celebração do CONTRATO DE CONCESSÃO DOS 

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS E JOGOS, podendo 

para tanto assinar, apresentar e retirar proposta, prestar esclarecimentos, satisfazer 

exigências, ajustar condições, impugnar documentos, interpor recursos, transigir, 

desistir, receber notificações e intimações, concordar e discordar de atos e decisões 

da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, enfim, praticar todos os demais atos 

que se fizerem necessários ao cumprimento do presente mandato, a que tudo dará 

por bom, firme e valioso. 

 

Local e data 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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 ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES 

 

(Papel timbrado do LICITANTE)  

 

DECLARAÇÃO 

 

.................... (Razão Social, endereço e CNPJ do LICITANTE), DECLARA, para fins 

de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação 

nº ...................., relativo à concorrência pública para celebração do CONCESSÃO 

DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS E JOGOS, a 

veracidade e fidelidade de todos os documentos e informações apresentados por 

este proponente. 

 

Local e data 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

(Papel Timbrado do LICITANTE)  

 

DECLARAÇÃO 

 

.................... (Razão Social, endereço e CNPJ do LICITANTE), DECLARA, para fins 

de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação 

nº ...................., relativo à concorrência pública para celebração do CONTRATO DE 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS 

E JOGOS, não estar suspensa ou considerada inidônea para participar de licitações 

em qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Local e data 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 

(Papel timbrado do LICITANTE)  

 

DECLARAÇÃO 

 

.................... (Razão Social, endereço e CNPJ do LICITANTE), DECLARA, para fins 

de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação 

nº ...................., relativo à concorrência pública para celebração do CONTRATO DE 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS 

E JOGOS, que está ciente do art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, e do art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal, e sem prejuízo das sanções penais previstas, afirma não 

possuir no seu quadro de funcionários menores de 18 anos exercendo trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos exercendo qualquer 

trabalho, ressalvada a possibilidade de contratação de aprendizes a partir de 14 

anos.  

Local e data 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO ENTRE EMPRESAS 

 

(Papel timbrado do LICITANTE)  

 

DECLARAÇÃO 

 

.................... (Razão Social, endereço e CNPJ do LICITANTE), DECLARA, para fins 

de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação 

nº ...................., relativo à concorrência pública para celebração do CONTRATO DE 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS 

E JOGOS, ser (controladora da) (controlada pela) empresa ...................., o que se 

comprova pela análise do Organograma do Grupo Empresarial, ao qual pertencem 

as empresas aqui referidas. 

Local e data 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

(Papel timbrado do LICITANTE)  

 

DECLARAÇÃO 

 

.................... (Razão Social, endereço e CNPJ do LICITANTE), DECLARA, para fins 

de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação 

nº ...................., relativo à concorrência pública para celebração do CONTRATO DE 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS 

E JOGOS, que é de sua responsabilidade: 

1. cumprir e fazer cumprir o CONTRATO; 

2. atender a todos os planos e programas referentes ao licenciamento ambiental 

durante a execução do CONTRATO, se necessário; 

3. examinar toda a documentação desta licitação, sendo certo que é de sua inteira 

responsabilidade, inclusive quanto ao pagamento de seus executores, a 

realização de eventuais levantamentos complementares que se façam 

necessários para melhor fundamentar a formação de seus preços, a qual deve 

dar-se no período que anteceder à apresentação das propostas. 

Local e data 

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO XII 

TERMO COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 

 

(Papel timbrado dos LICITANTE ou do LÍDER)  

 

I - DAS PARTES 

a) .................... (Razão Social, endereço e CNPJ do LICITANTE), representado por 

.................... (nome, qualificação, nº e órgão expedidor do RG e nº do CPF), 

percentual da proporção da participação: ....................; 

b) .................... (Razão Social, endereço e CNPJ do LICITANTE), representado por 

.................... (nome, qualificação, nº e órgão expedidor do RG e nº do CPF), 

percentual da proporção da participação: ....................; 

c) .................... (Razão Social, endereço e CNPJ do LICITANTE), representado por 

.................... (nome, qualificação, nº e órgão expedidor do RG e nº do CPF), 

percentual da proporção da participação: ....................; 

(...) 

 

Considerando a concorrência pública para a celebração de CONTRATO DE 

CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOTERIAS 

E JOGOS. 

Considerando que o Edital de Concorrência em pauta permite a participação de 

empresas em consórcio para a apresentação conjunta de proposta. 

Considerando que as empresas acima qualificadas têm interesse em participar 

dessa Concorrência em consórcio formado por elas; têm entre si pactuado, nos 

termos do disposto no art. 33, I, da Lei 8.666/93, e para os fins nele previstos, o 
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presente COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Pelo presente instrumento particular de COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 

CONSÓRCIO, as PARTES comprometem-se a se consorciar para participar da 

concorrência pública objeto do Edital de Licitação nº ...................., em todas as suas 

etapas, apresentando proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo 

CONTRATO, para o que constituirão uma Sociedade de Propósito Específico - 

SPE, nos termos do CONTRATO, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a 

todas as obrigações assumidas por força deste instrumento, que celebram em 

caráter irrevogável e irretratável. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO 

A empresa .................... fica designada como empresa líder do CONSÓRCIO, com 

poderes irrevogáveis e irretratáveis para representar as demais consorciadas junto 

ao DISTRITO FEDERAL em todos os atos, comunicações e avisos relacionados 

com a licitação em apreço ou com o contrato dela decorrente, podendo concordar 

com condições, transigir, compromissar-se, assinar quaisquer documentos e 

instrumentos relacionados ao processo desta licitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXCLUSIVIDADE 

As PARTES que compõem o CONSÓRCIO obrigam-se, por este instrumento, a 

não integrar outro consórcio, nem tampouco participar isoladamente nesta 

concorrência. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

As empresas que formam o CONSÓRCIO responderão solidariamente, perante o 

DISTRITO FEDERAL, por todos os atos praticados e por todas as obrigações 

assumidas pelas PARTES, seja durante as fases da licitação ou durante a execução 

do contrato, que dela eventualmente decorra. 

CLÁUSULA QUINTA - DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE 
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Declaram as PARTES que não alterarão a constituição ou composição do consórcio 

sem prévia e expressa anuência do DISTRITO FEDERAL, obrigando-se a manter 

sempre presentes as condições que assegurarem a habilitação do CONSÓRCIO, 

até a conclusão dos serviços a serem contratados, exceto na hipótese de as 

PARTES virem a se fundir numa só, que as suceda para todos os fins e efeitos 

legais. 

CLÁUSULA SEXTA - DA NATUREZA DO CONSÓRCIO 

Para a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO, ajustam as PARTES que a 

execução dos serviços será distribuída de acordo com o exposto nos PROJETOS 

EXECUTIVOS 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO INSTRUMENTO DEFINITIVO 

Na hipótese de a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO vir a ser adjudicada, 

obrigam-se as PARTES a constituir uma Sociedade de Propósito Específico - SPE, 

nos termos do CONTRATO. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

Este Compromisso de Constituição de Consórcio é firmado por prazo 

indeterminado, vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, 

automaticamente, rescindido caso ocorra qualquer dos seguintes fatos: 

- ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de 

inabilitação do consórcio; 

- ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de 

desclassificação do consórcio; 

- após esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipótese de 

adjudicação de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de 

anulação/revogação da licitação; 

- após constituída a Sociedade de Propósito Específico - SPE a que se refere a 

Cláusula Sétima, que substituirá este para os fins de direito. 
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CLÁUSULA NONA - DO ENDEREÇO 

O CONSÓRCIO, para os fins da licitação adotará como endereço o da LÍDER: 

[ENDEREÇO - TELEFONE - E-MAIL] 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

É competente para dirimir as questões relativas a este instrumento o foro de Brasília-

DF, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Assim havendo ajustado, as PARTES assinam o presente instrumento em três vias 

iguais, juntamente com as duas testemunhas abaixo assinadas. 

 

Brasília, __ de __ de __, 

 

______________________________ 

EMPRESA A 

 

______________________________ 

EMPRESA B 

 

______________________________ 

EMPRESA C 

 

Testemunhas:  

 

Nome : ___________________________ 

CPF : ____________________________ 

Ass. : ____________________________ 

 

 

Nome : ___________________________ 

CPF : ____________________________ 

Ass. : ____________________________ 

 



MINUTA 

Secretaria de Estado de Projetos especiais do Distrito Federal - SEPE/DF 

Edital de Chamada Pública nº 01/2021 publicado no DODF em 01.02.2021 

Termo de Autorização publicado no DODF em 12.03.2021 

    59 

ANEXO XIII 

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

(ver Anexo II dos Estudos PMI) 
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PÁGINA 

EM 

BRANCO 


