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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, VISANDO A APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE MODELAGEM TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA, PARA A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO FARMACÊUTICO OFICIAL DE MEDICAMENTOS, DROGAS, INSUMOS FARMACÊUTICOS, INSUMOS À SAÚDE, PRODUTOS
ESTRATÉGICOS E CORRELATOS DO DISTRITO FEDERAL.

 

 

1. PREÂMBULO

1.1. O Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Projetos Especiais, nos termos do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019, e da
autorização proferida pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, publicada no Suplemento ao DODF nº 80, de 30/04/2019 (p. 2), torna público o
Chamamento Público para o Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI nº 004/2021 - SEPE, visando a apresentação de requerimento de autorização para
realização de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, para a concessão dos serviços de construção, operação e manutenção de Laboratório
Farmacêu�co Oficial de medicamentos, drogas, insumos farmacêu�cos, insumos à saúde, produtos estratégicos e correlatos do Distrito Federal.

 

2. DEFINIÇÕES

2.1. PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – instrumento que a Administração Pública pode u�lizar, antes do processo licitatório, para obter
estudos de viabilidade, levantamentos, inves�gações ou projetos de pessoa jurídica de direito privado, com a finalidade de subsidiar a administração pública na
estruturação de desesta�zação de empresa e de contratos de parceria;

2.2. UNIDADE SOLICITANTE - órgão ou en�dade da Administração Pública que propõe a u�lização do PMI para empreendimento vinculado à sua área de
competência e referente a desesta�zação de empresa e contratos de parceria;

2.3. CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (CGP) - colegiado de decisão das Parceria Público-Privadas, presidido pelo Governador, nos
termos da Lei nº. 3.792, de 2 de fevereiro de 2006, e suas alterações;

2.4. COMISSÃO TÉCNICA - grupo cons�tuído pela Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal-SEPE/DF para analisar e avaliar os estudos
de viabilidade, levantamentos, inves�gações e projetos formulados por pessoa jurídica de direito privado.

2.5. PESSOA AUTORIZADA - pessoa jurídica de direito privado que recebe da Administração Pública autorização para apresentar projetos, levantamentos,
inves�gações e estudos passíveis de aproveitamento na modelagem de projeto referente a desesta�zação de empresa e contratos de parcerias;

2.6. ESTUDOS – estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para a estruturação de projeto delimitado no item 5 deste edital;

2.7. REQUERIMENTO – requerimento de autorização para apresentação dos ESTUDOS objeto deste PMI;

2.8. CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO – requisitos obje�vos para qualificação, análise e aprovação de requerimento de autorização para apresentação de
projetos, levantamentos, inves�gações e estudos;

2.9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO – requisitos obje�vos para a avaliação e seleção de projetos, levantamentos, inves�gações e estudos apresentados por pessoa
autorizada, com as correspondentes pontuações, devendo atender as necessidades do Distrito Federal, em observância aos princípios da economicidade, eficiência,
conveniência e oportunidade, que orientarão o cálculo das notas ob�das em cada caderno, de acordo com a metodologia de avaliação a ser definida juntamente com
a divulgação das empresas autorizadas a realizarem os estudos;

2.10. TERMO DE AUTORIZAÇÃO – documento que autoriza o interessado a realizar os ESTUDOS objeto deste PMI.

 

3. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS

3.1. Este PMI, sem prejuízo de outras normas per�nentes, deve observar, especialmente, as seguintes:

3.1.1. Lei Distrital nº. 3.792, de 02 de fevereiro de 2006;

3.1.2. Decreto Distrital nº. 39.613, de 03 de janeiro de 2019;

3.1.3. Resolução TCDF nº. 290, de 14 de abril de 2016, publicada no DODF 83, de 03 de maio de 2016; 

3.1.4. Art. 21 da Lei nº 8.987/95; art. 31 da Lei nº 9.074/95; art. 3º da Lei nº 11.079/2004; e art. 2º da Lei nº 11.922/09;

 

4. DO OBJETO

4.1. Por meio do presente Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse nº 004/2021-SEPE, cons�tui objeto a apresentação de requerimento de
autorização para realização de estudos para a concessão dos serviços de construção, operação e manutenção de Laboratório Farmacêu�co Oficial de medicamentos,
drogas, insumos farmacêu�cos, insumos à saúde, produtos estratégicos e correlatos do Distrito Federal. 
 



5. DO ESCOPO DO PROJETO

5.1. O escopo do projeto abrange as seguintes a�vidades:

5.1.1. Obra de construção da(s) edificação(ões), incluindo toda a infraestrutura necessária à operação do Laboratório Oficial de Medicamentos do Distrito
Federal;

5.1.2. Instalação dos equipamentos necessários para toda a cadeia produ�va;

5.1.3. Produção e registro de medicamentos;

5.1.4. Inves�mentos em P&D (capacitação, atualização e desenvolvimento permanentes); e

5.1.5. Transferência da Tecnologia.

5.2. O detalhamento das a�vidades acima apontadas consta do Anexo VI - Premissas Técnicas para Desenvolvimento dos Estudos.

5.3. Para fins deste PMI, as intervenções, obras e inves�mentos a serem considerados deverão seguir a legislação, normas e regulamentações aplicáveis em
cada caso.

5.4. O Proponente deverá prever nos estudos a monitoração e registro em tempo real de todos os fluxos, internos e externos.

5.5. Não há impedimento para que os par�cipantes deste PMI apresentem estudos, propostas, levantamentos, dados e elementos relacionados a outras
intervenções, obras e inves�mentos, desde que atendidos os conceitos básicos do projeto.

5.6. Os Estudos apresentados terão por obje�vo atender à demanda da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal-SES/DF (vide Anexo VI - Premissas
Técnicas para Desenvolvimento dos Estudos).

5.7. Com vistas à minoração de eventual contraprestação pecuniária devida pelo Distrito Federal, os Estudos poderão contemplar a possibilidade de outras
fontes provenientes de receitas alterna�vas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade.

5.8. Tendo em vista que o período do contrato a ser celebrado quando da efe�va concessão não será inferior a 05 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco)
anos, os Estudos devem contemplar direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro,
para garan�r a con�nuidade da prestação do serviço.

 

6. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

6.1. Poderão par�cipar deste PMI pessoas jurídicas de direito privado, individualmente ou em grupo.

6.2. A par�cipação em grupo dispensa a necessidade de vínculo formal entre os par�cipantes. Contudo, é vedada a par�cipação em grupo quando
associarem-se pessoas autorizadas e não autorizadas.

6.3. Os interessados em par�cipar do PMI deverão indicar um representante que será responsável pela veracidade das declarações que o proponente
realizar.

6.4. Os interessados deverão entregar REQUERIMENTO em até 30 (trinta) dias úteis a contar da publicação deste Edital, conforme o modelo disponível no
ANEXO I,  e acompanhado dos documentos a seguir:

6.4.1. Documentos de Habilitação:

I - Estatuto ou Contrato Social;

II - Ata de Eleição de Posse da Diretoria;

III - Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT;

IV - Cer�dão de Regularidade do FGTS;

V - Cer�dões de tríplice regularidade fiscal;

VI - Cer�dão nega�va de falência e concordata;

VII - Comprovante de endereço da empresa;

VIII - Inscrição do CPF do Administrador;

IX - Documento de iden�dade do dirigente;

X - CPF ou CNPJ e Inscrição Estadual.

6.4.2. Comprovação de experiência nos requisitos abaixo:

I - Demonstração documental de elaboração de projetos, levantamentos, inves�gações e estudos de natureza semelhante, sob a forma de concessão ou não; e

II - Elaboração/Execução de projetos, levantamentos ou inves�gações e estudos para a concessão dos serviços de construção, operação e manutenção de
indústria de medicamentos do Distrito Federal.

6.4.3. Cadastro Técnico, conforme modelo previsto neste Edital, ANEXO II; e

6.4.4. Termo de Cessão de Propriedade e Direitos Autorais, conforme modelo do ANEXO IV.

6.5. Os itens de 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.4, serão avaliados seguindo a metodologia de análise dos requerimentos constante no ANEXO V.

6.6. Para o item 6.4.1, todos os documentos deverão ser entregues e estar no prazo de validade, quando aplicável.

6.7. Quando não es�ver explícita a validade, o documento emi�do há mais de 180 (cento e oitenta) dias da data de entrega do REQUERIMENTO será
considerado vencido.

6.8. O REQUERIMENTO “não atenderá” ao Edital caso haja documentos vencidos ou ausentes.

6.9. O prazo estabelecido no item 6.4, caput, poderá ser prorrogado, mediante a devida fundamentação, desde que aceita pela UNIDADE SOLICITANTE.

6.10. O REQUERIMENTO deverá ser entregue das 08h às 18h, na Secretaria de Estado de Projetos Especiais, localizada na Praça do Buri�, Zona Cívico-
Administra�va, Palácio do Buri�, sala P50, Gabinete da Secretaria de Estado de Projetos Especiais, Brasília-DF – CEP 70.075-900, mediante protocolo.

6.11. Estão impedidos de par�cipar deste PMI servidores e empregados efe�vos, comissionados ou colaboradores integrantes do Governo do Distrito
Federal.

 



7. DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS

7.1. A análise dos REQUERIMENTOS compe�rá à Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos – SEGP, unidade vinculada à Secretaria de Estado de
Projetos Especiais do Distrito Federal – SEPE/DF que poderá solicitar manifestações e subsídios a outros órgãos ou en�dades.

7.2. A Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos, visando assegurar o princípio da unidade nos procedimentos metodológicos, cumprirá as
seguintes instruções:

7.2.1. A análise dos REQUERIMENTOS será realizada u�lizando-se a “Metodologia de Análise dos Requerimentos” (Anexo V), onde será verificado o
atendimento às expecta�vas da Secretaria de Estado de Projetos Especiais quanto aos critérios pré-estabelecidos;

7.2.2. Para analisar o atendimento aos critérios, serão consideradas, exclusivamente, as informações claramente especificadas nos REQUERIMENTOS. Não
havendo clareza nas informações, estas não serão consideradas; e

7.2.3. Considera-se inadequado o REQUERIMENTO que não atenda aos aspectos solicitados sendo, por consequência, rejeitado.

7.3. A Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos, poderá, a seu critério, em qualquer fase da ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS, promover diligência
des�nada a esclarecer ou a complementar a instrução deste PMI.

7.4. Caso seja verificada alguma deficiência no REQUERIMENTO, a Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos, poderá abrir prazo para
reapresentação, a seu critério.

7.5. Após proceder a análise da documentação, a Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos, divulgará o respec�vo TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS
ESTUDOS, a ser publicado no DODF e no portal www.sepe.df.gov.br, indicando as REQUERENTES autorizadas a iniciar os estudos.

7.6. Da Decisão de expedição do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação oficial, em
primeira instância ao Subsecretário de Estruturação e Gestão de Projetos e, por igual prazo, em segunda e úl�ma instância, ao Secretário de Estado de Projetos
Especiais.

7.7. O aludido recurso deverá ser entregue das 08h às 18h, na Secretaria de Estado de Projetos Especiais, localizada na Praça do Buri�, Zona Cívico-
Administra�va, Palácio do Buri�, sala P50, Gabinete da Secretaria de Estado de Projetos Especiais, Brasília-DF – CEP 70.075-900, mediante protocolo.

 

8. DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS

8.1. A autorização para apresentação dos ESTUDOS é pessoal e intransferível e será conferida sem exclusividade.

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

8.3. 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.

8.4. A autorização poderá ser:

I - cassada, em caso de descumprimento de seus termos, incluídas as hipóteses de desconsideração de qualquer dos prazos e de não observação da legislação
aplicável;

II - revogada, em caso de:

a) perda de interesse da administração pública nos empreendimentos;

b) desistência por parte da pessoa autorizada, manifesta, a qualquer tempo, por meio de comunicação escrita à unidade solicitante.

III - anulada, em caso de vício no procedimento regulado por este Decreto ou por outros mo�vos previstos na legislação; ou

IV - tornada sem efeito, em caso de superveniência de disposi�vo legal que, por qualquer mo�vo, impeça o recebimento dos projetos, levantamentos,
inves�gações e estudos.

8.5. A pessoa autorizada será no�ficada caso sua autorização seja cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito.

8.6. Na hipótese de descumprimento dos termos da autorização, caso não haja regularização no prazo de cinco dias úteis, prorrogável a critério da
administração pública e contado da data da no�ficação, a pessoa autorizada terá sua autorização cassada.

8.7. A autorização cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito não gera direito de ressarcimento dos valores envolvidos na elaboração de projetos,
levantamentos, inves�gações e estudos.

8.8. Contado o prazo de trinta dias da data da no�ficação prevista no item 8.5, os documentos porventura encaminhados à unidade solicitante que não
tenham sido re�rados pela pessoa autorizada poderão ser destruídos.

 

9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DÚVIDAS

9.1. Pedidos de esclarecimentos e dúvidas poderão ser encaminhados à SEPE/DF, até 10 (dez) dias antes do prazo final para apresentação dos
REQUERIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE, para o e-mail sepe.segp@buri�.df.gov.br, e serão respondidos em até 5 (cinco) dias úteis. Todas as perguntas
e respostas serão iden�ficadas e publicadas no sí�o eletrônico www.sepe.df.gov.br.

 

10. DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS

10.1. A avaliação e seleção dos estudos a serem u�lizados, parcial ou integralmente, para a estruturação da licitação, somente se dará após a entrega dos
estudos da úl�ma fase e será realizada segundo critérios específicos para cada �po de estudo, com base no Decreto nº. 39.613, de 03 de janeiro de 2019.

10.2. Os ESTUDOS serão selecionados seguindo as disposições con�das no Decreto nº. 39.613, de 03 de janeiro de 2019, devendo atender as necessidades
do Distrito Federal, em observância aos princípios da economicidade, eficiência, conveniência e oportunidade, que orientarão o cálculo das notas ob�das em cada
caderno, de acordo com a metodologia de avaliação a ser divulgada juntamente com a publicação das empresas autorizadas a realizarem os estudos.

 

11. DOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NO PMI E DO VALOR DE RESSARCIMENTO

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

http://www.sepe.df.gov.br/


11.2. O presente PMI prevê ressarcimento para os PROPONENTES autorizados a realizar ESTUDOS selecionados e efe�vamente u�lizados na estruturação do
projeto de PPP ou concessão comum.

11.3. Os dispêndios com os estudos aproveitados deverão ser jus�ficados pelos interessados e serão objeto de ressarcimento aos respec�vos autores pelo
vencedor da licitação, até o limite definido, posteriormente, por ato da SEPE, nas condições definidas neste Edital.

11.4. Os Estudos serão ressarcidos na seguinte proporção do VALOR GLOBAL:

DESCRIÇÃO %

CADERNO 1

Modelo Técnico
40

CADERNO 2

Modelo Econômico-Financeiro
30

CADERNO 3

Modelo Jurídico
30

11.5. O ressarcimento dos ESTUDOS (projetos, levantamentos, inves�gações e estudos) ficará condicionado à necessidade de atualização e de adequação
deles até a abertura da licitação do empreendimento, em decorrência, entre outros aspectos:

I - da alteração de premissas regulatórias e de atos norma�vos aplicáveis;

II - das recomendações e determinações dos órgãos de controle; ou

III - das contribuições provenientes de consulta e audiência pública.

11.6. Os valores rela�vos a projetos, levantamentos, inves�gações e estudos selecionados, nos termos deste Decreto, serão ressarcidos à pessoa �sica ou
jurídica de direito privado autorizada exclusivamente pelo vencedor da licitação, caso os projetos, levantamentos, inves�gações e estudos selecionados tenham sido
u�lizados no certame.

11.7. Em nenhuma hipótese, será atribuída à administração pública dívida pecuniária em razão da realização de projetos, levantamentos, inves�gações e
estudos de autoria de pessoa autorizada.

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O Distrito Federal poderá revogar ou anular o presente edital, no todo ou em parte e a qualquer tempo, por mo�vo de interesse público ou por
exigência legal, mediante decisão unilateral e fundamentada, sem que este fato implique direito a indenizações ou reclamações de qualquer natureza;

12.2. A realização do presente PMI não implica a necessária abertura de processo licitatório para a contratação de Concessão comum ou PPP;

12.3. O eventual processo licitatório não ficará condicionado à u�lização dos ESTUDOS e demais informações ob�das por meio deste PMI;

12.4. Os interessados que apresentarem os ESTUDOS, no âmbito deste PMI, poderão par�cipar do futuro processo licitatório;

12.5. Não serão concedidas quaisquer vantagens ou privilégios ao(s) par�cipante(s) deste PMI em futuro processo licitatório referente ao objeto iden�ficado
neste Instrumento.

 

Roberto Vanderlei de Andrade

Secretário de Estado de Projetos Especiais

 

 

ANEXO I

REQUERIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS

 
À Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal – SEPE/DF,

A [DENOMINAÇÃO DA(S) PESSOA(S) JURÍDICA(S) OU CONSÓRCIO], com sede na [ENDEREÇO], [E-MAIL], [TELEFONE PARA CONTATO], vem,
respeitosamente, requerer AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO OFICIAL DE MEDICAMENTOS, DROGAS, INSUMOS FARMACÊUTICOS, INSUMOS À SAÚDE, PRODUTOS ESTRATÉGICOS E CORRELATOS DO DISTRITO
FEDERAL, referentes ao PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N° 004/2021-SEPE.

A [DENOMINAÇÃO DA(S) PESSOA(S) JURÍDICA(S) OU CONSÓRCIO] declara estar ciente de que a autorização para realização de estudos:

I - pode ser conferida em caráter exclusivo ou a número limitado de interessados;

II - não gera direito de preferência na contratação da parceria;

III - não obriga o Poder Público a realizar a licitação;

IV - não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na sua elaboração;

V - é pessoal e intransferível;

VI - não implica, em nenhuma hipótese, responsabilidade da administração pública perante terceiros por atos pra�cados pela AUTORIZADA;

VII - poderá ser cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito nos casos explicitados no Art. 14 do Decreto Distrital n° 39.613, de 03 de janeiro de 2019.

Por fim, expressamos nossa ciência:



a) de que a par�cipação neste PMI pressupõe, para todos os efeitos, o integral conhecimento do edital do Procedimento de Manifestação de Interesse n°
004/2021 – SEPE e seus Anexos;

b) de que a avaliação e a seleção dos ESTUDOS a serem u�lizados, parcial ou integralmente, na eventual licitação, serão realizadas conforme critérios
estabelecidos neste Edital, seus Anexos e outros documentos relacionados ao presente.

 

Brasília, __ de __ de 2021.

___________________________________________

[REPRESENTANTE LEGAL]

 

 

ANEXO II

CADASTRO TÉCNICO

 

- Nome(s) do(s) interessado(s):

- Endereço(s) do(s) interessado(s):

- Telefone(s) do(s) interessado(s):

- E-mail do(s) interessado(s):

- CNPJ do(s) interessado(s):

- Nome do representante do interessado:

- Telefone do representante:

- E-mail do representante:

 

Assinalar:

Sociedade empresarial (    )

Consórcio (    )

Grupo econômico ou outro �po de associação (    ). Qual designação?
__________________________________________________________________________________________________.

Descrição das a�vidades:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

* São considerados representantes, para fins deste PMI, as pessoas munidas de poderes para se manifestar em nome das PROPONENTES e pelo eventual recebimento
do VALOR DE RESSARCIMENTO.

 

 

Brasília, __ de __ de 2021.

___________________________________________

[REPRESENTANTE LEGAL]

 

 

ANEXO III

MODELO DE CURRÍCULO DOS PROFISSIONAIS PROPOSTOS

 

1. Cargo proposto [Somente um profissional deverá ser nomeado para cada cargo]:
2. Nome da empresa [Inserir o nome da empresa que propõe o candidato]:
3. Nome do indivíduo [Inserir o nome completo]:
4. Data de nascimento: _____________
5. Nacionalidade: __________________
6. Escolaridade [Indicar as universidades e outros estudos especializados do indivíduo, dando os nomes das ins�tuições, diplomas ob�dos e as datas em que os
obteve]:
7. Outras especialidades [Indicar outros estudos significa�vos depois de haver ob�do os diplomas indicados no item 6]:
8. Histórico dos Serviços [Começando com o cargo atual, enumere em ordem inversa cada cargo que desempenhou desde que se formou, indicando para cada
emprego (ver a Tabela a seguir):

 



De [Ano]: Até [Ano]:

Empresa:

Cargo ocupado:

9. Tarefas Atribuídas

[Enumere todas as tarefas
que desempenhará neste
trabalho]:

10. Serviços Prestados que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas atribuídas [Entre todos os serviços que o
indivíduo desempenhou, indique as seguintes informações para aqueles que melhor demonstram sua capacidade para executar as
tarefas enumeradas no tem 9]:

 

Nome da tarefa ou projeto:

Ano:

Local:

Contratante:

Principais caracterís�cas do projeto:

Cargo:

A�vidades desempenhadas:

 

Declaro que este currículo descreve corretamente minhas qualificações e minha experiência. Entendo que qualquer declaração falsa aqui incluída poderá resultar na
cassação da Autorização para realização dos estudos, se for o caso. 
 

Brasília, __ de __ de 2021.

 

___________________________________________

[PROFISSIONAL]

 

___________________________________________

[REPRESENTANTE LEGAL]

 

 

ANEXO IV - PROPRIEDADE E DIREITOS AUTORAIS

 

À Secretaria de Estado de Projetos Especiais, A [DENOMINAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA], com sede na _____________________, na cidade de [CIDADE],
Estado de [ESTADO], inscrita no CNPJ sob o n.º __.___.___/____-__ doravante denominada CEDENTE, cede e transfere para o Distrito Federal simplesmente
denominado CESSIONÁRIO, a propriedade dos direitos autorais rela�vos aos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas a concessão
dos serviços de construção, operação e manutenção de Laboratório Farmacêu�co Oficial de medicamentos, drogas, insumos farmacêu�cos, insumos à saúde,
produtos estratégicos e correlatos do Distrito Federal, referentes ao PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N° 004/2021 - SEPE.

1. O CEDENTE declara que é autor e �tular da dos direitos autorais dos ESTUDOS apresentados;

2. O CEDENTE declara que o PROJETO não infringe direitos autorais e/ou outros direitos de propriedade de terceiros, assumindo integral
responsabilidade pelo seu conteúdo;

3. O CEDENTE cede e transfere todos os direitos autorais rela�vos ao PROJETO ao CESSIONÁRIO, especialmente os direitos de edição, de publicação, de
tradução para outro idioma e de reprodução por qualquer processo ou técnica;

4. O CESSIONÁRIO passa a ser proprietário exclusivo dos direitos referentes ao PROJETO, sendo vedada qualquer reprodução, total ou parcial, em
qualquer outro meio de divulgação, impresso ou eletrônico, sem que haja prévia autorização escrita por parte do CESSIONÁRIO;

5. A cessão é gratuita e, portanto, não haverá qualquer �po de remuneração pela u�lização do PROJETO pelo CESSIONÁRIO, com exceção da
possibilidade de ressarcimento pelos projetos, estudos, levantamentos ou inves�gações, efe�vamente u�lizados na formatação da concessão para objeto deste PMI.

 

 

Brasília, ____ de __________de 2021.

REPRESENTANTE LEGAL

 

 

ANEXO V

METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS



 

 
1.            Os documentos rela�vos aos itens 6.4.1 a 6.4.4 do Edital de PMI, serão classificados como: “Atendeu” ou “Não atendeu”, conforme QUADRO DE ANÁLISE
(abaixo).

2.            Serão consideradas aptas somente aquelas empresas que receberem a qualificação de “Atendeu” para todos os itens.

3.            Caso a requerente receba a classificação de “Não atendeu” em quaisquer dos itens, não será considerada apta a elaborar os estudos.

4.            Para o item 6.4.1, todos os documentos deverão ser entregues e estar dentro do prazo de validade, observados os itens 6.6 e 6.7 do presente Edital de PMI.

 

Quadro de Análise

 

Item Edital Critério Atendeu Não atendeu

6.4.1 Documentos de Habilitação   

6.4.2 Demonstração de experiência   

6.4.3 Cadastro Técnico   

6.4.4 Termo de Cessão de Propriedade e Direitos Autorais   

RESULTADO FINAL APTO NÃO APTO

 

 

 

ANEXO VI

PREMISSAS TÉCNICAS PARA DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS

 

1.         DO OBJETO

1.1. Este anexo tem por objeto a apresentação de requerimento de autorização para realização de estudos a serem realizados no âmbito do Procedimento de
Manifestação de Interesse n.º 004/2021, para obtenção de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, por meio de Parceria Público-Privada
(PPP), na modalidade administra�va, para construção, operação e manutenção de Laboratório Oficial de Medicamentos, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal, incluindo equipamentos e recursos humanos.

1.2. A SES/DF, obje�vando a ampliação da assistência farmacêu�ca no Distrito Federal, apresenta esta proposta preliminar de projeto de Parceria Público-Privada com
vistas à construção, operação e manutenção de Laboratório Oficial de Medicamentos, envolvendo, dentre outros aspectos:

I) Obra de construção da(s) edificação(ões), incluindo toda a infraestrutura necessária à operação do Laboratório Oficial de Medicamentos do Distrito Federal;

II) Instalação dos equipamentos necessários para toda a cadeia produ�va;

III) Produção e registro de medicamentos;

IV) Inves�mentos em P&D (capacitação, atualização e desenvolvimento permanentes);

V) Transferência da tecnologia.

 

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

2.1. Os Laboratórios Farmacêu�cos Oficiais (LFO) do Brasil têm por missão a produção de medicamentos para apoiar as estratégias do Ministério e das Secretarias de
Estado de Saúde. Também devem atuar como agentes indutores de pesquisa e inovação tecnológica e no desenvolvimento endógeno de novas formulações
farmacêu�cas para o Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, eles têm um papel de extrema importância na regulação de preços para o mercado nacional, pois se
contrapõem aos altos preços pra�cados pelos laboratórios mul�nacionais, devido à realização de estudos de prospecção da cadeia tecnológica.

2.2. Nos úl�mos anos, nos países em desenvolvimento, as questões dos medicamentos e da assistência farmacêu�ca vêm ganhando espaço na agenda governamental
e na sociedade. Algumas razões podem jus�ficar o incremento dessa visibilidade. A abrangência do medicamento é uma delas, de modo que, hoje, existem produtos
para quase todas as enfermidades. Além disso, os medicamentos são cada vez mais seguros e eficazes, contribuindo para aumentar a expecta�va e qualidade de vida.
Por tudo isso, são apontados como um importante indicador de qualidade dos serviços de saúde. De fato, o abastecimento regular de medicamentos no SUS é
considerado um dos elementos que interferem na efe�vidade de um programa de saúde. Ao contrário, um abastecimento irregular pode promover a desmo�vação
dos profissionais e o descontentamento da população.

2.3. Embora o medicamento tenha se tornado imprescindível para a sociedade e o Estado, sua produção tem sido capturada por poucas empresas líderes e de grande
porte, que atuam de forma globalizada em segmentos específicos (classes terapêu�cas), mediante estratégias de diferenciação de produtos, num processo iniciado
nos anos 80 com a fusão dos maiores laboratórios do mundo. O obje�vo dessa estratégia era aumentar a rentabilidade e fazer inves�mentos de maior porte.

2.4. Denúncias de superfaturamento de matérias-primas e de abusos nos preços de medicamentos têm colocado, em evidência o papel regulador do Estado frente a
esse segmento industrial.

2.5. Cabe aqui mencionar que o Brasil situa-se entre os dez maiores mercados consumidores de produtos farmacêu�cos do mundo. Esse aspecto singulariza o Brasil
das demais nações em desenvolvimento e faz despertar o interesse das empresas transnacionais pelo domínio desse vasto mercado. Acompanhando a tendência



internacional, o mercado brasileiro tem caracterís�cas oligopólicas, em que chamam a atenção a concentração por classes terapêu�cas e o domínio de empresas
transnacionais.

2.6. Apesar de a dependência externa em matéria de medicamentos ser um problema comum aos países em desenvolvimento, o Brasil é um dos poucos países a
possuir um parque público estatal de produção de medicamentos, instalado em várias regiões do território nacional, o qual vem contribuindo no abastecimento de
medicamentos ao SUS, especialmente daqueles des�nados a importantes doenças endêmicas negligenciadas que afligem a população, como a tuberculose,
esquistossomose e malária, sem grande interesse comercial para o setor privado. Seu fortalecimento e consolidação são vistos como instrumento efe�vo de apoio às
ações governamentais e uma referência para a regulação do mercado local e nacional.

2.7. Diante do exposto, o Governo do Distrito Federal vislumbra a real necessidade de possuir uma produção própria de medicamentos, especialmente aqueles
negligenciados, e órfãos (aqueles cujos preços registrados na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos–CMED/ANVISA tornaram-se defasados e, com o
aumento dos custos de produção associado à exigência das normas sanitárias, resultam economicamente inviáveis), a fim de atender à grande e crescente demanda,
bem como possuir uma ferramenta eficaz para a regulação do mercado local e nacional.

 

3.         CONTEXTUALIZAÇÃO

3.1. 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, determinando que é dever do Estado garan�r saúde a toda a população, sem dis�nção de gênero, cor, classe social ou situação de
emprego. Para a�ngir esse propósito, são necessárias várias ações, não apenas cura�vas, mas também palia�vas e preven�vas. Nesse contexto, são grandes os
desafios no âmbito da gestão da saúde, devido às dimensões con�nentais do país e aos diferentes perfis epidemiológicos. Quanto a estes úl�mos, convivemos tanto
com problemas comuns aos países desenvolvidos, tais como doenças crônicas e degenera�vas, como aos países em desenvolvimento, tais como endemias e doenças
negligenciadas.

3.2. Tal preceito é complementado pela lei 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”.

3.3. De acordo com a Lei 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.”

3.4. No que diz respeito à assistência terapêu�ca integral, a própria Lei 8.080/90 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”.

3.5. Assim, a incorporação pelo ente público de um Laboratório Oficial contribuirá de maneira decisiva para permi�r a estruturação de uma estratégia racional e
eficiente para cumprir integralmente a di�cil missão de ofertar à população os medicamentos previstos na   RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais)
e na REMEDF (Relação de Medicamentos Padronizados da SES/DF).

 

4.         DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

4.1. Os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para construção, operação e manutenção de Laboratório Oficial de Medicamentos, da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, incluindo equipamentos e recursos humanos, deverão abordar, minimamente, as seguintes soluções:

4.1.1.  Realização de obra de construção e modelagem total da infraestrutura necessária do Laboratório Oficial do Distrito Federal, com instalação dos equipamentos
necessários para toda a cadeia produ�va, com disponibilização de recursos humanos, tecnológicos e operacionais, capacitação periódica dos recursos humanos e
produção e registro de medicamentos, abrangendo as seguintes instalações:

4.1.1.1. Laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico;

4.1.1.2. Laboratório de Desenvolvimento Analí�co;

4.1.1.3. Estação de tratamento de água, sistema de água de reuso e estação de tratamento de esgoto e resíduos;

4.1.1.4. Câmaras Refrigeradas; e

4.1.1.5. Outros que julgar necessários.

4.1.2. Projeto de construção, por meio de plantas, planilhas, memoriais descri�vos, especificações técnicas, etc., das instalações �sicas do Laboratório.

4.1.3.  Pesquisa & Desenvolvimento e Produção de medicamentos, incluindo a obtenção dos respec�vos registros:

4.1.3.1.  Sólidos: em sua maioria, se cons�tuem em medicamentos des�nados a doenças crônicas tais como hipertensão, diabetes, saúde mental (depressão,
esquizofrenia), neurologia (epilepsia e mal de Parkinson), osteoporose, gota, dislipidemia, an�bió�cos;

4.1.3.2. Injetáveis: em sua maioria, consistem em medicamentos u�lizados em pronto socorro e pronto atendimento, anestésicos, pré-anestésicos, adjuvante em
quimioterapia e tratamento da dor.



4.1.4. Iden�ficação do elenco de medicamentos a serem produzidos, baseada na RENAME e REMEDF, bem como nos Protocolos Clínicos definidos pelo Ministério da
Saúde, considerando para a sua formação:

4.1.4.1. As necessidades de medicamentos aos pacientes internados pelo SUS;

4.1.4.2. As necessidades de medicamentos aos pacientes ambulatoriais atendidos pelo SUS;

4.1.5. As necessidades de medicamentos aos pacientes ambulatoriais são atendidas com elencos de medicamentos pertencentes aos componentes definidos e
pactuados nacionalmente, sendo eles:

4.1.5.1. Componente Básico: são medicamentos des�nados aos serviços de atenção básica de saúde, portanto, em regra, de alta demanda e de baixo valor agregado,
como an�-hipertensivos, an�-diabé�cos, entre outros;

4.1.5.2. Componente Estratégico: são medicamentos des�nados a doenças e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção básica, como a tuberculose,
hanseníase, aids, malária, diabetes (insulinas), tabagismo, entre outros. Os medicamentos específicos para o tratamento das doenças são definidos, adquiridos e
distribuídos às Secretarias Estaduais de Saúde, pelo Ministério da Saúde, que os adquire, em regra, dos Laboratórios Farmacêu�cos Oficiais, mediante convênios;

4.1.5.3. Componente Especializado: são medicamentos, em regra, de alto valor agregado e muitos sob proteção patentária. Fazem parte desse Componente, os
medicamentos des�nados aos pacientes transplantados e aqueles com insuficiência renal crônica, doenças de origem gené�ca, entre outros;

4.1.6. Possíveis mecanismos de ajustes periódicos dos itens que compõem o elenco de medicamentos ao longo do contrato, bem como de seus respec�vos custos,
segundo necessidades da SES/DF;

4.1.7. Análise dos possíveis mecanismos de subs�tuição diante do risco de obsolescência dos produtos.

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

4.3. Os estudos deverão, no mínimo, ser apresentados contendo no projeto soluções para os aspectos relacionados no item 4 deste anexo, observando-se os itens
abordados:

 

4.4.       Modelo Técnico

4.4.1.  Diagnós�co e estudos prévios

4.4.1.1.           Verificação de campo: Avaliação �sica das propostas apresentadas pela SES/DF dos terrenos disponíveis para a construção de todo o complexo do
Laboratório, incluindo:

4.4.1.1.1.       Situação fundiária da área escolhida na qual se desenvolverá o projeto;

4.4.1.1.2.       Estudos ambientais da área de influência do projeto;

4.4.1.1.3.       Legislação distrital e federal afetas ao projeto.

4.4.1.2.           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 4 (Diretrizes para apresentação dos Estudos).

4.4.1.3.  Proposta técnica: Após 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, operação e manutenção de Laboratório Oficial de Medicamentos, da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal, levando-se em consideração, no mínimo, as diretrizes dos estudos constantes no item 4 deste anexo.

 

4.5.     Modelo econômico-financeiro

4.5.1.  Análise e Projeção de Receita.

4.5.1.1.           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, incluindo as acessórias, alterna�vas ou complementares;

c) Os Estudos deverão explicitar as premissas adotadas para a projeção das receitas ao longo do prazo da concessão.

4.5.1.2.           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, incluindo os prazos para obtenção das licenças de instalação e
operação;

g) Todas as fontes de receita, incluindo a definição de critério para preço de medicamento, com base na tabela CMED;

h) Premissas para projeção de capital de giro;

i) Custos e despesas, incluindo o custo para Registro do elenco de medicamentos proposto;

j) 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.

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

a) 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 Governo;

b) Análise do custo bene�cio (Value for Money);

c) Construção de um fator de comparação privado que permita a comparação com o setor público;

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

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

 

4.6.     Modelo jurídico

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

4.6.1.1.           Desenho e estruturação do modelo jurídico:

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

b) Indicação e elaboração de minutas das ferramentas jurídicas necessárias ao modelo indicado, tais como: minuta de edital de licitação e de contrato, 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.

4.6.1.2. Avaliação de impacto e risco:

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

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

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

4.6.1.3. 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.

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

a) Minuta de leis, decretos, contratos, editais e seus anexos;

b) Pareceres jurídicos que expressem a credibilidade do modelo;

c) Definição das garan�as a serem exigidas na licitação;

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

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

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

 

5. FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

5.1.     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.

5.2.     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.

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

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

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



 

CADERNO ESTUDOS ANEXO VI

1 Modelo Técnico (Diagnós�co e estudos prévios e Proposta Técnica) Itens 4.4.

2 Modelo Econômico-Financeiro Itens 4.5.

3 Modelo Jurídico Itens 4.6.
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