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Anexo 20 
 

Modelo de Diretrizes para Apresentação da Proposta Técnica 
 
 

À  

Secretária de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal - SEPE 

Palácio do Buriti, sala P-50, Zona Cívico-Administrativa, Praça do Buriti, 

Brasília – DF, CEP 70075-900 

 

Ref. Concorrência Pública - Edital nº __/2020 - SEPE/DF 

 

1. Documentação relativa à qualificação técnica 

1.1. Para serviços de engenharia (construção civil) 

1.1.1. Certidão de Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica e de Regularidade, 

contendo o nome do responsável da LICITANTE, dentro do prazo de validade, 

expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, da 

sede da LICITANTE. 

1.1.2. Atestado(s) de Qualificação Técnica Operacional, mediante a 

apresentação de atestado(s), fornecido(s) por clientes da LICITANTE, pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) 

entidade(s) profissional(profissional (is) competente(s), comprovando a aptidão 

da licitante no desempenho de atividades pertinentes, compatíveis e de natureza 

semelhante em características e quantidades com o objeto desta licitação, 

comprovando: 

1.1.2.1. Para obras de infraestrutura: 

• Imprimação 10.000 m² 

• Base BGS 4.000 m³ 

• Meio Fio Com Sarjeta 2.000 m 

• Galeria De Aguas Pluviais Ø 60cm – 2.000m 

• Concreto Betuminoso Usinado a Quente Aparente CBUQ 

2403 T 
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1.1.2.2. Para obras cíveis: 

• Cobertura 6.000,00 m² 

• Alvenaria 8.200 m²  

• Concreto 1.700, m³ 

• Piso 7.000,00 m²  

• Revestimento 2.000 m² 

• Instalações hidrossanitárias 4500 m² 

• Vidros 2.350 m² 

• Instalação lógica (telefônica/dados) 350 m 

• Instalações especiais: 

• montagem de 02 (dois) câmaras frigoríficas de 3,40 x 3,30 

com isolamento duplo piso, teto e parede com painéis 

térmicos e isopor de alta densidade exigência: 23 m², 

• Instalações esgoto: tubo PVC para esgoto 40, 50, 75, 100 

mm exigência: 1.200 m 

• Pinturas 8.000 m² 

 

1.1.2.3. Exigência mínima para a manutenção: 

 

• Preventiva e corretiva em toda a edificação envolvendo 

todo o serviço de engenharia 7.000 

 

1.1.3. Para atendimento das exigências do subitem 1.1.2 retro, será permitido o 

somatório de atestados para comprovação dos itens nele apontados. 

1.1.4. Comprovação, por meio de atestados, de que a empresa possui no seu 

quadro, na data de apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior, 

registrado(s) no CREA como responsável(is) técnico(s) da mesma, detentor(es) 

de atestado(s) de responsabilidade técnica, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico emitida(s) pelo CREA, de execução de obras 

ou serviços com características semelhantes ao objeto da presente licitação. 
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1.1.5. A comprovação de vínculo profissional a que se reporta o item 1.1.5 pode 

ser cumprida mediante a apresentação de contrato social e/ou Instrumento de 

eleição dos administradores (no caso de sócio ou cargo diretivo), anotações da 

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou contrato de trabalho, ou, 

no caso de prestador de serviços, do respectivo contrato de prestação de 

serviços devidamente registrado no órgão competente. 

1.2. Para serviços de operação dos RC’s (administração, gestão e/ou cogestão) 

1.2.1. Certidão de Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica e de Regularidade, 

contendo o nome do responsável da LICITANTE, dentro do prazo de validade, 

expedida pelo Conselho Regional de Nutrição – CRN da seda da licitante. 

1.2.2. Comprovação através de atestados técnicos, fornecido por Pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando a execução de serviços de 

administração, gestão e/ou cogestão dos RC’s, compreendendo no mínimo: 

 

a) Quanto a quantidade de Nutricionistas pertencentes ao quadro de 

colaboradores das CONTRATADAS com pós-graduação ou mestrado: 

Quantidade Pontos 
 1  a 4  3 
 5  a 9  6 

 10 a  14  9 
15  a 19  12 
 20   acima  15 

 

b) Quanto a quantidade de Nutricionistas pertencentes ao quadro de 

colaboradores das CONTRATADAS com experiência acima de 10 (dez) anos: 

Quantidade Pontos 
 1  a 4  3 
 5  a 9  6 

 10 a  14  9 
15  a 19  12 
 20   acima  15 

 

c) Referente à pontuação quanto a quantidade de Nutricionistas com mais 

de 10 (dez) anos de experiência Nutricionistas pertencentes ao quadro de 
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colaboradores das CONTRATADAS será acrescido da pontuação acima o a 

faixa de anos de experiência, de acordo com a tabela abaixo: 

Tempo de experiência 
(anos) Pontos 

 11  a 14 3 
 15 a 18 6 
19  a  21 9 
22 a 25 12 
26  acima  15 

 

d) Quanto a experiência das CONTRATADAS na gestão de pessoas em um 

só contrato, considerando o período mínimo de 01 (um) ano, conforme tabela 

abaixo: 

Quantidade de 
colaboradores Pontos 

 1  a 300 3 
 301 a 499 6 
500 a 699 9 
700 a 899 12 
900  acima  15 

 
e) Referente à pontuação quanto a gestão de pessoas em um só contrato, 

considerando o período mínimo de 01 (um) ano, será acrescida da pontuação 

acima a quantidade de anos praticados, de acordo com a tabela abaixo: 

Tempo de experiência 
(anos) Pontos 

 1 3 
 2 6 
 3 3 
4 12 

5 ou mais 15 
 
 
f) Quanto a comprovação de execução de serviços de vigilância armada não 

letal por um período de 1 (um) ano: 

Quantidade de vigilantes 
com uso de arma não letal Pontos 

 1  a 6 3 
 7 a 13 6 
14  a  19 9 
20 a 23 12 
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24  acima  15 
 

g) Referente à pontuação quanto a comprovação de execução de serviços 

de vigilância armada não letal por um período de 1 (um) ano, será acrescida da 

pontuação acima a quantidade de anos de experiência, de acordo com a tabela 

abaixo: 

Tempo de experiência 
(anos) Pontos 

 1 3 
 2 6 
 3 3 
4 12 

5 ou mais 15 
 
Entende-se por arma não letal as armas de disparo de eletrodo (teaser) ou 

espargidor de agente químico lacrimogêneo (CS ou OC) conforme art. 115, § 2o, 

Portaria nº 3.233/2012-DG/DPF, de 10 de dezembro de 2012, do Departamento 

de Polícia Federal. 

1.2.3. Para atendimento das exigências do subitem 1.2, será permitido o 

somatório de no máximo atestados para comprovação dos itens nele apontados. 

1.2.4.  Declaração de anuência do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pelo Objeto, 

responsabilizando-se pela correta execução dos serviços e fiel observância das 

especificações técnicas, o(s) qual(ais) deverá(ão) estar devidamente 

registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CREA) e Conselho Regional de Nutrição (CRN) ou correspondente. 

 
Brasília, [●] de [●] de 2020. 
 
 
___________________________________________________________ 
[assinatura do(s) Responsável Técnico, com firma(s) reconhecida(s)]  
 
 
___________________________________________________________ 
[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) reconhecida(s)]  


