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1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
INTERESSADAS 

	
1.1. A empresa concorrente (individual ou em consórcio) deverá deter e 

comprovar capacidade técnica compatível com os serviços relacionados ao 

objeto deste projeto básico, possuir infraestrutura necessária à consecução 

desses serviços, e ainda, comprovar que tenha, na data prevista para a entrega 

das propostas, possuir profissional a ser designado como responsável técnico 

pela coordenação dos trabalhos. 

1.2. E ainda, a empresa concorrente deverá apresentar obrigatoriamente, sob 

pena de desclassificação de sua proposta em caso de sua não apresentação o 

escopo do projeto, respeitando as diretrizes estabelecidas pela 

empresa/consórcio vencedor da PMI, nos três cadernos temáticos, quais sejam: 

Caderno 1 – Diagnóstico e Estudos Preliminares; e Modelo Técnico 

Caderno 2 – Modelo Econômico Financeiro 

Caderno 3 – Modelo Jurídico 

1.3. O escopo do projeto a ser apresentado deverá englobar as seguintes 

atividades:  

a) Construção de 6 (seis) novas unidades de restaurantes 

comunitários, baseada em estudo de mancha de vulnerabilidade 

social, realizado pelo proponente;  

b) Revitalização/Modernização dos 14 (quatorze) RC’s já existentes;  

c) Manutenção dos 14 (quatorze) RC’s já existentes e dos 6 (seis) 

novos restaurantes, assim que esses entrarem em operação; 

d) Fornecimento de Refeições e Operação dos 14 (quatorze) RC’s já 

existentes e dos 6 (seis) novos restaurantes, assim que esses 

entrarem em operação; 

2. CONSTRUÇÃO  
	
2.1  Esse componente engloba todos os investimentos e custos que envolvem 

a construção do espaço físico dos restaurantes comunitários. Para isso, os 

projetos deverão atender às seguintes disposições:  

i. O espaço físico deverá atender no horário de demanda 
máxima um público diário calculado pelo proponente; 
ii. Estudo de áreas de maior vulnerabilidade nas RA”s, para 
implementação dos novos RC”s; 
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iii. Previsão de sala, com infraestrutura adequada, 
destinada ao funcionamento da Gerência de Segurança 
Alimentar – GERSAN em todos RC’s; 
iv. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal 
(COE), que é regulamenta pela Lei Distrital nº 6.138/2018 
e pelo Decreto nº 39.272/2018 que regulamenta a lei 
anterior e dá outras providências; 
v. Normas técnicas (NBR’s) da ABNT; 
vi. Sistema de acessibilidade seguindo as normas 
pertinentes, em especial a ABNT 9050/2015 e ao Decreto 
nº 5.296/2004 que regulamenta a Lei Federal nº 
10.048/2000 e a 10.098/2000. 
vii. Sistema de Segurança contra incêndio e pânico 
seguindo as normas pertinentes, em especial o Decreto nº 
21.361/2000 e a ABNT/CB-024; 
viii. Legislação ambiental; 
ix. Outras Leis e normas aplicáveis. 

 

3. REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO  
	
3.1. Esse componente envolve todas as intervenções no sendo de 

revitalizar/modernizar os restaurantes comunitários e deverão ser considerados 

os seguintes itens no estudo:  

i. Instalação de ambulatório equipado para primeiros 
socorros e curativos;  
ii. Instalações elétricas; 
iii. Instalações hidráulicas e sanitárias; 
iv. Padronização dos equipamentos e das áreas de 
distribuição, lavagem e área de produção; v. Reforma e 
revitalização de acessos para carga e descarga de 
mercadorias;  
vi. Reforma e revitalização de banheiros; 
vii. Reforma e revitalização de cozinhas, áreas de 
distribuição, lavagem e área de produção;  
viii. Reforma e revitalização de equipamentos elétricos que 
auxiliam no preparo das refeições ou, caso se aplique, 
aquisição de novos equipamentos elétricos;  
ix. Reforma e revitalização de mobiliários, como mesas, 
cadeiras, bancadas, torneiras, etc.;  
x. Reforma e revitalização das coifas e câmaras frias;  
xi. Sistema de detecção, prevenção e combate a incêndio; 
xii. Sistema de iluminação;  
xiii. Sistema de limpeza; 
xiv. Sistema de segurança com câmeras; 
xv. Outros que julgar necessário. 
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4. MANUTENÇÃO 
	
4.1. A manutenção compreende o conjunto de intervenções físicas 

programadas, sendo elas realizadas com o objetivo de recompor e aprimorar as 

caracteríscas técnicas e operacionais dos RC’s.  

4.2. Todas as manutenções deverão seguir a legislação, normas e 

regulamentação aplicáveis em cada caso. Para o componente de manutenção 

deverão ser considerados os seguintes itens:  

i. Coleta e destinação de resíduos de acordo com a 
legislação vigente; i 
i. Coleta e destinação do óleo de cozinha de acordo com a 
legislação vigente;  
iii. Disponibilização de atendimento de emergência, 
conforme normas técnicas exigidas pelo Corpo de 
Bombeiros;  
iv. Elaboração e implementação de programas específicos 
com vistas ao aumento da eficiência na utilização de água 
e/ou reutilização de águas servidas;  
v. Limpeza de caixas d’água; vi. Limpeza emergencial que 
será acionada sempre que houver verificação de 
necessidade imediata;  
vii. Limpeza interna e externa com o objetivo de deixar os 
equipamentos livres de qualquer elemento que possa ser 
caracterizado como lixo ou escória;  
viii. Limpeza rotineira que consistirá nos serviços de 
varredura, limpeza e desobstrução dos dispositivos de 
drenagem, incluindo banheiros, pisos, pias e janelas;  
ix. Manutenção das instalações do sistema de detecção, 
prevenção e combate a incêndio;  
x. Manutenção das instalações elétricas; 
xi. Manutenção das instalações hidráulicas e sanitárias;  
xii. Manutenção do sistema de segurança;  
xiii. Manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva; 
xiv. Recolhimento de lixo em quantidade mínima 
necessária para manter o asseio das cabines e banheiros;  
xv. Manutenção das coifas e câmaras frias; 
xvi. Outros que julgar necessário. 

 

5. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E OPERAÇÃO  
	

5.1. Esse componente refere-se à gestão comercial e operacional que deverão 

ser planejadas de modo a explorar ao máximo a funcionalidade dos espaços dos 

Restaurantes Comunitários.  

5.2. As diretrizes gerais para o desenvolvimento da operação são:  
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i. Estabelecimento de horários de funcionamento;  
ii. Gestão de logística: Gerenciamento de carga e descarga 
de mercadorias; Gerenciamento de estoque. 
iii. Previsão da segurança e guarda da edificação e dos 
equipamentos, no período diurno e noturno; 
iv. Previsão de acompanhamento do número de refeições 
servidas diariamente nos Restaurantes Comunitários, com 
um sistema eletrônico com bases de segurança em 
tecnologia da informação integrado com a SEDES; 
v. Previsão de autorização de uso das instalações dos 
Restaurantes Comunitários, sem ônus, fora do horário de 
atendimento aos usuários, para cursos, capacitações e 
eventos oferecidos pelo Poder Público; 
vi. Previsão de cálculo de valor nutricional com base nas 
recomendações nutricionais do Guia Alimentar para 
população Brasileira do Ministério da Saúde;  
vii. Previsão de cardápio principal que deverá ser 
constituído de: saladas, prato proteico, guarnição, arroz, 
feijão, suco e sobremesa, bem como refeições preparadas 
para usuários com restrições; 
viii. Previsão de critérios de temperatura e de tempo de 
armazenamento dos alimentos perecíveis e não 
perecíveis;  
ix. Previsão de coleta diária, de no mínimo 100g de 
amostras de todas as preparações do dia e 
armazenamento sob refrigeração para garantir o controle 
de qualidade da alimentação e apurar a responsabilidade 
sobre qualquer evento que possa causar algum dano aos 
comensais, a ser realizada por empresa especializada; 
x. Previsão de curso de capacitação para os funcionários 
quanto as boas práticas de manipulação de alimentos, 
segurança e saúde no trabalho; 
xi. Previsão de gastos com água, esgoto, internet, gás, luz 
e outras taxas e impostos;  
xii. Previsão de implantação do Manual de Boas Práticas 
de Fabricação (MBP) e os Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP) nos RC’s;  
xiii. Adoção de normas da Vigilância Sanitária; 
xiv. Previsão de obtenção dos gêneros alimentícios 
preferencialmente da Agricultura Familiar do Distrito 
Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do 
entorno – RIDE, visando fortalecer as atividades 
desenvolvidas pelo produtor familiar;  
xv. Previsão de quadro de pessoal compatível com o 
funcionamento e serviço dos RC’s, com suas jornadas de 
trabalho estabelecidas em lei com as seguintes funções: 
Responsável técnico (nutricionista), técnico em nutrição, 
cozinheiro, auxiliar de cozinha, copeiros, auxiliar de 
serviços gerais, brigadistas, vigilante e outros;  
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xvi. Previsão de substituição dos funcionários 
ocasionalmente ausentes por quaisquer motivos;  
xvii. Previsão de técnicos responsáveis pela fiscalização e 
monitoramento das ações dos Restaurantes Comunitários;  
xviii. Previsão de realização de projetos sociais;  
xix. Previsão de refeições especiais em datas 
comemoravas, tais como: aniversário de Brasília, Natal, 
Páscoa, Ano Novo, entre outras;  
xx. Execução de programas de controle de pragas 
sinantrópicas, controle de cupins, desratização, 
desinsetização e controle de endemias;  
xxi. Sistema de captação, registro e transmissão de 
imagens com o uso de câmeras de monitoramento, sistema 
de gravação e armazenamento de imagens;  
xxii. Outros que julgar necessário.  

 

5.3. A comprovação de capacidade técnica da licitante (individual ou em 

consórcio) e da competência dos profissionais que comporão as Equipes da 

operação deverão ser demonstradas, por atestados emitidos por empresas 

públicas ou privadas, para as quais a licitante e/ou profissional tenha(m) 

prestados serviços iguais ou similares ao objeto deste projeto básico, 

devidamente especificados. 

5.4. A comprovação da formação do responsável técnico deverá ser por meio 

de certificado ou diploma ou, ainda, de cópia de carteira de identidade emitida 

pela Entidade de Fiscalização do Exercício da Profissão correspondente. 

 

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
	
6.1. As propostas técnicas apresentadas pelas licitantes serão avaliadas, 

quanto aos critérios de pontuação técnica, dentro dos preceitos definidos na Lei 

nº 8.666/93, na modalidade Concorrência do tipo Melhor Técnica com Preço 

fixado, considerando-se para ponderação os valores de 360 (trezentos e 

sessenta) pontos, para o índice técnico. A adoção do valor de ponderação para 

a proposta técnica se justifica pela natureza, importância e complexidade dos 

serviços a serem contratados e pelo nível de qualificação e especialização da 

licitante que o índice técnico pode revelar. 

6.2. Os eixos de avaliação selecionados serão detalhados em um formato que 

propicie a competição entre as empresas interessadas em participar do processo 

licitatório, não inibindo a concorrência e garantindo o melhor balanceamento 
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entre as técnicas apresentadas. Portanto, o Governo do Distrito Federal-SEPE, 

em conformidade com as disposições legais, selecionou os eixos de 

“Experiência e Capacidade da Licitante”, “Qualidade Técnica da Proposta” e 

“Qualificação e Experiência das Equipes Técnicas” para determinação da 

pontuação técnica das licitantes. 

6.3.  Eixos de Avaliação das Propostas Técnicas: 

1) Experiência e Capacidade da Licitante; 
2) Qualidade Técnica da Proposta; 
3) Qualificação e Experiência das Equipes Técnicas 

 

Eixo 1 – Experiência e Capacidade da Licitante – Pontuação máxima = 105 

(cento e cinco) pontos 

 

A adoção desse eixo justifica-se em face da complexidade do objeto 

licitado, em que se faz necessário avaliar a capacidade das licitantes em 

executarem projetos de porte e complexidade similares ao projeto básico do RC 

2020. Para este eixo de pontuação técnica, será avaliada a experiência da 

licitante na prestação de atividades em realização de serviços compatíveis com 

o objeto da licitação no que tange ao fornecimento de refeições 

Essa exigência deve-se, fundamentalmente, às particularidades técnicas 

inerentes a projetos conforme exigidos no objeto deste Projeto Básico. 

A experiência da empresa será avaliada e pontuada com base nos 

atestados e certidões apresentados conforme o art. 30 da Lei nº 8.666/93. A 

empresa deverá apresentar a descrição do escopo dos serviços contento, no 

mínimo, a indicação de serviços prestados anteriormente e que sejam 

compatíveis com o objeto deste Projeto Básico. Esta descrição deverá conter 

dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados, bem como 

aferir o grau de sua compatibilidade, semelhança ou afinidade com o objeto 

licitado, devendo constar: nome, cargo/função, telefone e e-mail de pessoa de 

contato por parte da entidade atestante, a data de emissão e assinatura da 

pessoa responsável pelo atestado. 

Entende-se por experiência da Licitante (individual ou cada integrante de 

consórcio) a realização comprovada, por meio de atestados, em atividades de 

fornecimento de refeições ou similares. A experiência da empresa será avaliada 
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e pontuada com base nos atestados e certidões apresentados conforme o art. 

30 da Lei nº 8.666/93. 

A ausência de qualquer das informações obrigatórias ou a apresentação 

incompleta dessas informações no(s) atestado(s) apresentado(s) implicará em 

não conhecimento do(s) documento(s) para fins de pontuação neste eixo. 

Quando se tratar de licitante consorciada, será considerada a soma das 

experiências individuais das integrantes do consórcio, ainda que essa 

experiência tenha sido adquirida em outros consórcios, ressaltando-se que, para 

o somatório, será considerada apenas uma experiência de cada integrante, 

aquela que melhor represente a capacidade da consorciada. 

 

a. Caso seja atendido o item classificatório o licitante terá 15 (quinze) pontos. 

Diante a comprovação de quantidade de refeições, a pontuação se dará 

conforme a quantidade de refeições/dia da tabela abaixo: 

 

Quantidade de 
refeições/dia Pontos 

 17.500  a  19.499  20 
 19.500  a  22.499  30 
 22.500  a  25.499  40 
 25.500  a  28.499  50 
 28.500   acima  60 

 

b.  Quanto a experiência da LICITANTES na preparação de alimentos, será 

contado a experiência com base na data de abertura constante na Certidão 

Simplificada Estadual, conforme tabela abaixo: 

 

Quantidade (em anos) Pontos 
 1  a 4  3 
 5  a  8  6 
 9 a  12  9 
13  a 17  12 
 18   acima  15 

  

c. Quanto a experiência da LICITANTES sobre gestão de Restaurantes 

Comunitários, de acordo com a tabela abaixo: 
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Experiência com 
Restaurante Comunitário Pontos 

Não 0 
Sim 10 

 

d. Referente à pontuação quanto a experiência da LICITANTES sobre a 

gestão de RC’s, será acrescido da pontuação acima o quantitativo de 

Restaurantes geridos, de acordo com a tabela abaixo: 

 

Quantidade Pontos 
1  a 2 3 
 3 a  4 6 
 5  a  6  9 
 7 a  8 12 
9   acima  15 

 

 

Eixo 2 - Qualidade Técnica de Proposta – Pontuação Máxima = 150 (cento e 

cinquenta) pontos 

 

A empresa interessada deverá demonstrar conhecimento sobre a prestação de 

serviço e a realização de obras, a serem utilizadas para a execução de cada 

ação/atividade/produto, além do planejamento de execução, indicando a 

alocação dos recursos previstos necessários às atividades. 

 

a. Quanto a ter no Distrito Federal cozinha com autorização da Vigilância 

Sanitária para fins de treinamento, ou quando necessária a reforma ou 

impedimento de algum RC’s: 

 

Cozinha no Distrito Federal Pontos 
Não 0 
Sim 20 

 

b. Referente à pontuação quanto a existência de cozinha autorizada pela 

Vigilância Sanitária será acrescida da pontuação acima o tamanho da cozinha, 

de acordo com a tabela abaixo: 



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

	 10	

Metragem Pontos 
 1  a 69 3 

 70 a 139 6 
140 a 219 9 
220 a 299 12 
300  acima  15 

 

 

c. Quanto a experiência das LICITANTES acerca do tipo de controle de 

acesso aos RC’s: 

Tipo Pontos 
Catraca com leitor de 

aproximação  10 

 Catraca para PNE 10 
 
d. Quanto a comprovação de experiência com circuito fechado de TV, 

considerando a quantidade de câmeras fixas para a execução e gestão do 

sistema do CFTV: 

Câmeras fixas Pontos 
 1  a 30 3 

 31 a 60 6 
61  a  90 9 
91 a 120 12 

121  acima  15 
 
e. Referente à pontuação quanto ao tipo de controle de acesso aos RC’s, 

será acrescida da pontuação acima a quantidade de câmeras PTZ giratória, de 

acordo com a tabela abaixo: 

Quantidade Pontos 
 1  a 4 3 
 5 a 9 6 
10  a  14 9 
15 a 19 12 
20  acima  15 

 
 
f. Quanto a experiência das LICITANTES com a manutenção preventiva e 

corretiva de Câmara Frigorífica:  
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Câmara Frigorífica Pontos 
Não 0 
Sim 10 

 
 
g. Referente à pontuação quanto a experiência das LICITANTES com a 

manutenção preventiva e corretiva de Câmara Frigorífica, de acordo com a 

tabela abaixo: 

Dimensão (m²) Pontos 
 1  a 199 3 

200   a 399  6 
 400 a 599   9 
600  a  799 12 
800   acima  15 

h. Referente à pontuação quanto a experiência das LICITANTES na 

construção civil, nos quantitativos mínimos abaixo transcritos: 

 

i. 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 
 

ii. 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 
 

iii. Exigência mínima para a manutenção  
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• Preventiva e corretiva em toda a edificação envolvendo 
todo o serviço de engenharia 7.000 

 

Obras de Infraestrutura Pontos 
Não 0 
Sim 40 

 

Eixo 3 – Qualificação e Experiência das Equipes Técnicas – Nota Máxima = 105 

(cento e cinco) pontos. 

A empresa interessada deverá dispor de técnicos habilitados e com experiência 

para compor as equipes que atuarão na realização dos trabalhos. Será pontuada 

a qualificação e a experiência dos profissionais que atuarão na realização das 

atividades e tenham atuado em serviços similares ao objeto deste documento, 

mediante certificados/diplomas. 
 

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 

colaboradores das CONTRATADAS será acrescido da pontuação acima o a 

faixa de anos de experiência, de acordo com a tabela abaixo: 
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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 
24  acima  15 
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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. 

7. TABELA – RESUMO DA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
	
A Pontuação Técnica da licitante será calculada pelo somatório das notas 

obtidas em cada um dos eixos de pontuação técnica apresentados, indicados na 

tabela: 

 
Critério Pontuação Máxima 

Experiência e Capacidade da Licitante – Eixo 1 105 

Qualidade Técnica de Proposta – Eixo 2 150 

Qualificação e Experiência das Equipes Técnicas – Eixo 3 105 

TOTAL 360 

 

8. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
	
8.1 A Comissão Especial de Licitação (CEL), nomeada pela SEPE-GDF, deverá 

analisar as Propostas Técnicas.  As Concorrentes serão classificadas de acordo 

com as notas obtidas na avaliação das Propostas Técnicas. 

8.2 A Comissão deverá aplicar os critérios de avaliação a seguir especificados.  

A cada Proposta Técnica será atribuída uma Nota Técnica (NPT) entre 0 (zero) 

e 360 (trezentos e sessenta) pontos A nota de cada eixo (1, 2 e 3) será obtida 
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pela soma da nota atribuída as suas respectivas alíneas e a nota total da 

Proposta Técnica (NPT) será obtida pela soma das notas dos eixos 1, 2 e 3. 

9. CLASSIFICAÇÃO 
	
9.1. A Nota Final de Técnica (NF) da Concorrente, para efeito de classificação 

das propostas, será obtida pelo resultado das pontuações técnicas (NPT), 

conforme a seguinte fórmula:  

NF = NPT 

9.2. Será julgada vencedora a Concorrente que obtiver a maior Nota Final de 

Técnica (NF). Adotar-se-á o resultado do cálculo, sem arredondamento, em sua 

segunda casa decimal. 

9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito 

por sorteio entre elas, em sessão pública em dia e hora a serem fixados na 

própria sessão ou por publicação no Diário Oficial da União, conforme dispõe a 

Lei. 


