
(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 1	

Anexo 23 
 

Sistema de Avaliação de Desempenho 
 
 

Sumário 
1.	METODOLOGIA	......................................................................................................	2	

2.	OBJETIVOS	.............................................................................................................	3	

3.	QUADRO	DE	AVALIAÇÃO	DE	DESEMPENHO	...........................................................	3	

4.	NOTA	FINAL	...........................................................................................................	6	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 2	

1. METODOLOGIA  
	
1.1. Trata-se de avaliação de desempenho promovida pelo PODER 

CONCEDENTE para verificação objetiva do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA, com base nos indicadores estabelecidos abaixo. 

 

1.2. A cada trimestre será avaliado por Agente Técnico, podendo ser uma 

Comissão designada pelo PODER CONCEDENTE, consultoria ou auditoria 

contratada, ou ainda os próprios servidores públicos do PODER CONCEDENTE. 

1.3. As verificações avaliarão o cumprimento dos parâmetros de desempenho 

designados nas Diretrizes Técnicas Mínimas (Anexo 2) para cada um dos 14 

(quatorze) Restaurantes Comunitários, e para cada grupo de refeição: 

Brazlândia Quadra 36 – Área Especial nº 01 – Vila São José 
Ceilândia QNM 01 – Bloco 01 – Lote 01 – Ceilândia Centro 
Estrutural Quadra 14 – Área Especial – Vila Estrutural 
Gama Setor Central – Área Especial – Complexo Esportivo do 

Gama – Estádio Bezerrão 
Itapoã Quadra 61 – Área Especial – Entre conjuntos D/E, 

Condomínio Dellago 
Paranoá Quadra 02 – Lote A – Feira Livre – Área Especial 
Planaltina Setor Recreativo e Cultural – Módulo Esportivo – Via WL 1-

a/NS 
Recanto das Emas Quadra 01 – Lote 01 – Centro Urbano 
Riacho Fundo II Quadra 10 – Conjunto 01 – Lote 01 
Samambaia ADE/S – Conjunto 15 – Lotes 01/02 – às margens da BR 060 
Santa Maria Av. Alagados Área Central – Junto ao prédio da 

Administração Regional 
São Sebastião Centro de Múltiplas Atividades – Lote 02 – Próximo à 

Administração Regional  
Sobradinho AR 13 – Área Especial 08 – Quadra 03 – Setor 

Administrativo 
Sol Nascente QNR 01 Área Especial nº 02 Ceilândia Norte 

 

1.4. O sistema de aferição busca avaliar o padrão de serviço ou execução de 

obra, que será calcula da seguinte forma: 

a. Pelo serviço prestado em cada Restaurante Comunitário; 

b. Pelo grupo de refeição, são eles: café da manhã, almoço, jantar; 

c. Pela média do somatório de grupo de refeição por Restaurante 

Comunitário, sempre numa base de 0 (zero) a 100,00 (cem) com um 

decimal. 



(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 3	

1.5. Para Nota Final serão considerados:  

a. maior ou igual a 90,0 (noventa), o desempenho da Concessionária será 

considerado “plenamente satisfatório”. 

b. maior ou igual a 80,0 (oitenta) e menor que 90,0 (noventa), o desempenho 

será considerado “marginalmente satisfatório” e a Concessionária 

deverá apresentar ao Poder Concedente um plano de ação para atingir 

desempenho plenamente satisfatório dentro de um prazo de 3 (três) 

meses. 

c. menor que 80,0 (oitenta), o desempenho será considerado “não 
satisfatório” e a Concessionária deverá apresentar ao Poder Concedente 

um plano de ação para atingir desempenho plenamente satisfatório dentro 

de um prazo de 6 (seis) meses. 

1.6. O valor da Contraprestação Efetiva Mensal é função do padrão dos serviços 

prestados pela Concessionária e será calculado conforme mecanismo detalhado 

neste documento. 

2. OBJETIVOS 
2. O objetivo dos indicadores é para avaliar as edificações instalações externas 

e internas, a parte hidráulica, condições sanitárias, equipamentos e insumos, 

sistema de segurança e serviço de conservação da CONCESSIONÁRIA, bem 

como a eficiência, disponibilização de dados, atualização do Sistema Integrado 

e sua estabilidade. 

2.1. Os indicadores serão avaliados por agente técnico, salvo quanto ao sistema 

de segurança integrado que será medido pelo tempo em minutos que 

permanecer fora do ar. 

3. QUADRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

	
3.1. Para efeitos de verificação dos indicadores de qualidade e desempenho, a 

nota da avaliação é constituída de acordo com os indicadores a seguir: 

 

 

 

	



(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 4	

Indicador Da estrutura 
Pontuação Peso Nota  

(0 ou 1) (b) (a) x (b) 
(a) 		 		

Edificações 
e 

Instalações 

Manutenção e conservação do 
Restaurante Comunitário.   

0,08 

  

Manutenção e conservação dos jardins 
e áreas verdes.     

Manutenção e conservação de 
revestimentos de alvenaria.     

Manutenção e conservação da 
sinalização interna.     

Manutenção e conservação dos 
revestimentos e aplicações em paredes 
e pisos, tanto no interior quando no 
exterior das edificações. 

    

Manutenção e conservação da pintura 
em geral no interior das edificações.     

Manutenção e conservação de telhados, 
coberturas, rebaixamentos e forros.     

Manutenção e conservação de portas, 
janelas.     

Manutenção e conservação dos 
pavimentos.     

Limpeza e asseio das áreas internas.     
Total Edificações e Instalações     

Hidráulica 
e Sanitária 

Manutenção e conservação das 
vedações, infiltrações e goteiras.   

0,08 

  

Manutenção e conservação dos 
sistemas de drenagem de água da 
chuva. 

    

Manutenção e conservação dos 
sistemas hidráulicos da rede de água.     

Manutenção e conservação dos 
sistemas sanitários.     

Total Hidráulica e Sanitária     

Sistema 
Elétrico 

Manutenção e conservação do sistema 
elétrico tais como, fiação, materiais 
elétricos, equipamentos. 

  

0,08 

  

Manutenção e conservação do sistema 
contra descargas atmosféricas.     

Manutenção e conservação da rede 
lógica de dados.     

Manutenção e conservação de sistemas 
de segurança, tais como sistema de 
alarme e vigilância. 
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Manutenção e conservação de 
equipamentos, exaustão e ventilação.     

Manutenção e conservação de tomadas, 
pontos de energia internos.     

Manutenção e conservação da 
iluminação interna.     

Total Sistema Elétrico     

Cozinha 

Manutenção e conservação da cozinha.   

0,1 

  
Manutenção e conservação dos 
utensílios utilizados para a preparação 
da comida. 

    

Manutenção e conservação das 
panelas.     

Manutenção e conservação dos fogões 
e dos equipamentos de gás.     

Manutenção e conservação das pias.     
Manutenção e conservação das caixas 
de gordura.     

Manutenção e conservação dos 
utensílios e equipamentos de 
conservação quente. 

    

Condições higiênicas-sanitárias do local 
de armazenamento dos alimentos.     

Total Cozinha     

 

Resultado Fase 1 Edificações e 
Instalações 

Hidráulica e 
Sanitária 

Sistema 
Elétrico Cozinha 

Brazlândia RC1         
Ceilândia RC2         
Estrutural RC3         

Gama RC4         
Itapoã RC5         

Paranoá RC6         
Planaltina RC7         

Recanto das Emas RC8         
Riacho Fundo II RC9         

Samambaia RC10         
Santa Maria RC11         

São Sebastião RC12         
Sobradinho RC13         

Sol Nascente RC14         
SOMATÓRIO           



(Papel Timbrado da Concessionária e do Governo do Distrito Federal) 

	 6	

A nota final é definida pela média aritmética das notas por Restaurante 

Comunitário: 

Nota Final (NF) = RC1+RC2+RC3+RC4+RC5+RC6+RC7+RC8+RC9+RC10+RC11+RC12+RC13+RC14 

 14 

4. NOTA FINAL 
4. Com base na Nota Final obtida pela Concessionária no Sistema de Avaliação 

de Desempenho detalhado no item 3, a Contraprestação será calculada de 

acordo com as regras a seguir, onde: 

NF: Nota Final da Concessionária 

CPo: Contraprestação inicialmente prevista, em milhões de Reais, 

assumindo valor positivo quando devida pelo Distrito Federal e negativo 

quando devida pela CONCESSIONÁRIA. 

CPp: Contraprestação a ser paga, em milhões em Reais. 

 

4.1. Para NF maior ou igual a 90,0 (noventa), o desempenho da 

CONCESSIONÁRIA será considerado “plenamente satisfatório” e a 

CONCESSIONÁRIA: 

a. receberá a integralidade da Contraprestação inicialmente prevista, 

caso seja devida pelo Distrito Federal, não cabendo deduções 

decorrentes do Sistema de Avaliação de Desempenho; ou 

b. pagará a integralidade da Contraprestação inicialmente prevista, 

caso seja devida pela CONCESSIONÁRIA, não cabendo 

acréscimos decorrentes do Sistema de Avaliação de Desempenho. 

4.2. Para NF maior ou igual a 80,0 (oitenta) e menor que 90,0 (noventa), o 

desempenho será considerado “marginalmente satisfatório” e a Concessionária: 

a. receberá Contraprestação, caso seja devida pelo Distrito Federal, 

correspondente a 98% (noventa e oito por cento). 

4.3. Para NF menor que 80,0 (oitenta), o desempenho será considerado “não 

satisfatório” e a Concessionária: 

a. receberá Contraprestação, caso seja devida pela União, 

correspondente a 95% (noventa e cinco por cento). 


