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INTRODUÇÃO 
 

Abaixo apresentamos os valores por área, definindo aqui valores com 

base nas tabelas vinculadas à cada registro profissional de acordo com o 

conselho de classe.  

 
RESSSARCIMENTO DO MODELO TÉCNICO1 

 
MODELO TÉCNICO 

ITEM ESPECIFICAÇÃ
O 

DETALHAMENTO 
para ser analisado 

HORAS 
para 

elaboraçã
o de 

planilhas 
e 

cronogra
ma 

VALOR 
HORA R$ 

200,00 
TRABALHA

DA 

1 Projeto de 
construção dos 
restaurantes 
comunitários 
detalhando, por 
meio de plantas 
e planilhas, as 
obras 
necessárias e os 
custos 
envolvidos 

i. 1. O espaço 
físico 
deverá 
atender no 
horário de 
demanda 
máxima um 
público 
diário 
calculado 
pelo 
proponente; 

200 R$40.000,00 

i. 2. Estudo de 
áreas de 
maior 
vulnerabilida
de nas 
RA”s, para 
implementa
ção dos 
novos RC”s; 

 

200 R$40.000,00 

i. 3. Previsão de 
sala, com 200 R$40.000,00 

                                                
1 Tabela de honorários – acesso em <http://sindcontrn.org/wp-
content/uploads/2016/07/TABELA-HONORARIOS-SINDCONTA-2017.2018.pdf>  
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infraestrutur
a adequada, 
destinada 
ao 
funcioname
nto da 
Gerência de 
Segurança 
Alimentar – 
GERSAN 
em todos 
RC’s; 

 
i. 4. 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
; 

 

200 R$40.000,00 

i. 5. Normas 
técnicas 
(NBR’s) da 
ABNT; 

200 R$40.000,00 

i. 6. Sistema de 
acessibilida
de seguindo 
as normas 
pertinentes, 
em especial 
a ABNT 
9050/2015 e 
ao Decreto 

200 R$40.000,00 
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nº 
5.296/2004 
que 
regulamenta 
a Lei 
Federal nº 
10.048/2000 
e a 
10.098/2000
. 

 
i. 7. Sistema de 

Segurança 
contra 
incêndio e 
pânico 
seguindo as 
normas 
pertinentes, 
em especial 
o Decreto nº 
21.361/2000 
e a 
ABNT/CB-
024; 

 

200 R$40.000,00 

i. 8. Legislação 
ambiental; 

Outras Leis e normas 
aplicáveis. 

200 R$40.000,00 

2 Projeto de 
revitalização/mo
dernização dos 
restaurantes 
comunitários 
detalhando, por 
meio de plantas 
e planilhas, as 
intervenções e 
obras 
necessárias e os 
custos 
envolvidos 

i. Instalação de 
ambulatório 
equipado para 
primeiros 
socorros e 
curativos; 

 

200 R$40.000,00 

i. Instalações 
elétricas; 200 R$40.000,00 

i. Instalações 
hidráulicas e 
sanitárias; 

200 R$40.000,00 

i. Padronização 
dos 
equipamentos e 
das áreas de 
distribuição, 

200 R$40.000,00 
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lavagem e área 
de produção; 

i. Reforma e 
revitalização de 
acessos para 
carga e 
descarga de 
mercadorias; 

200 R$40.000,00 

i. Reforma e 
revitalização de 
banheiros; 

200 R$40.000,00 

i. Reforma e 
revitalização de 
cozinhas, 
áreas de 
distribuição, 
lavagem e área 
de produção; 

200 R$40.000,00 

i. Reforma e 
revitalização de 
equipamentos 
elétricos que 
auxiliam no 
preparo das 
refeições ou, 
caso se aplique, 
aquisição de 
novos 
equipamentos 
elétricos; 

200 R$40.000,00 

i. Reforma e 
revitalização de 
mobiliários, 
como mesas, 
cadeiras, 
bancadas, 
torneiras, etc.; 

200 R$40.000,00 

i. Reforma e 
revitalização 
das coifas e 
câmaras frias; 

200 R$40.000,00 

i. Sistema de 
detecção, 
prevenção e 
combate a 
incêndio; 

200 R$40.000,00 

i. Sistema de 
iluminação; 200 R$40.000,00 

i. Sistema de 200 R$40.000,00 
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limpeza; 
i. Sistema de 

segurança com 
câmeras; 

200 R$40.000,00 

i. Adicionais. 200 R$40.000,00 
3 Plano de 

manutenção dos 
restaurantes 
comunitários, 
conforme 
diretrizes do 
item 4.1.3 
Manutenção, 
incluindo 
solução técnica 
utilizada para 
cada atividade, 
metodologia de 
execução, 
equipamentos e 
estruturas 
necessárias e 
mão de obra 
envolvida 

 Coleta e 
destinação 
de resíduos 
de acordo 
com a 
legislação 
vigente; 

100 R$20.000,00 

 Coleta e 
destinação 
do óleo de 
cozinha de 
acordo com 
a legislação 
vigente; 

100 R$20.000,00 

 Disponibilização 
de 
atendimento 
de 
emergência, 
conforme 
normas 
técnicas 
exigidas 
pelo Corpo 
de 
Bombeiros; 

100 R$20.000,00 

 Elaboração e 
implementa
ção de 
programas 
específicos 
com vistas 
ao aumento 
da eficiência 
na utilização 
de água 
e/ou 
reutilização     
de águas 
servidas; 

100 R$20.000,00 

 Limpeza de 
caixas 
d’água; 

100 R$20.000,00 



 
 

 8 

 Limpeza 
emergencial 
que será 
acionada 
sempre que 
houver 
verificação 
de 
necessidade 
imediata; 

100 R$20.000,00 

 Limpeza interna e 
externa com 
o objetivo de 
deixar os 
equipament
os livres de 
qualquer 
elemento 
que possa 
ser 
caracterizad
o como lixo 
ou escória; 

100 R$20.000,00 

 Limpeza rotineira 
que 
consistirá 
nos serviços 
de 
varredura, 
limpeza e 
desobstruçã
o dos 
dispositivos 
de  
drenagem,  
incluindo  
banheiros, 
pisos, pias e 
janelas; 

100 R$20.000,00 

 Manutenção das 
instalações 
do sistema 
de 
detecção, 
prevenção e 
combate a 
incêndio; 

100 R$20.000,00 

i. Manutenção 100 R$20.000,00 
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das 
instalações 
elétricas; 

i. Manutenção 
das 
instalações 
hidráulicas e 
sanitárias; 

100 R$20.000,00 

i. Manutenção 
predial 
preditiva, 
preventiva e 
corretiva; 

100 R$20.000,00 

i. Recolhimento de 
lixo em 
quantidade 
mínima 
necessária 
para manter 
o asseio das 
cabines e 
banheiros; 

100 R$20.000,00 

i. Manutenção das 
coifas e 
câmaras 
frias; 

100 R$20.000,00 

i. Adicionais. 100 R$20.000,00 
4 Plano de 

fornecimento de 
refeições e 
operação dos 
restaurantes 
comunitários 
incluindo a 
gestão 
comercial e 
operacional de 
acordo com o 
especificado no 
item 4.1.4 
Fornecimento de 
Refeições e 
Operação 

i. Estabelecimen
to de 
horários de 
funcioname
nto; 

100 R$20.000,00 

i. Gestão de 
logística: 

 
100 R$20.000,00 

i. Previsão da 
segurança 
e guarda 
da 
edificação 
e dos 
equipamen
tos, no 
período 
diurno e 
noturno; 

100 R$20.000,00 

i. Previsão de 
acompanh
amento do 
número de 

100 R$20.000,00 
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refeições 
servidas 
diariament
e nos 
Restaurant
es 
Comunitári
os, com 
um 
sistema 
eletrônico 
com bases 
de 
segurança 
em 
tecnologia 
da 
informação 
integrado 
com a 
SEDES; 

 
i. Previsão de 

autorizaçã
o de uso 
das 
instalações 
dos 
Restaurant
es 
Comunitári
os, sem 
ônus, fora 
do horário 
de 
atendiment
o aos 
usuários, 
para 
cursos, 
capacitaçõ
es e 
eventos 
oferecidos 
pelo Poder 
Público; 

 

100 R$20.000,00 
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i. Previsão de 
cálculo de 
valor 
nutricional 
com base 
nas 
recomenda
ções 
nutricionais 
do Guia 
Alimentar 
para 
população 
Brasileira 
do 
Ministério 
da Saúde; 

100 R$20.000,00 

i. 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; 

 

100 R$20.000,00 

i. Previsão de 
critérios de 
temperatur
a e de 
tempo de 
armazena

100 R$20.000,00 
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mento dos 
alimentos 
perecíveis 
e não 
perecíveis; 

 
i. Previsão de 

coleta 
diária, de 
no mínimo 
100g de 
amostras 
de todas as 
preparaçõe
s do dia e 
armazena
mento sob 
refrigeraçã
o para 
garantir o 
controle de 
qualidade 
da 
alimentaçã
o e apurar 
a 
responsabi
lidade 
sobre 
qualquer 
evento que 
possa 
causar 
algum 
dano aos 
comensais, 
a ser 
realizada 
por 
empresa 
especializa
da; 

 

100 R$20.000,00 

i. Previsão de 
curso de 
capacitaçã
o para os 
funcionário

100 R$20.000,00 
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s quanto as 
boas 
práticas de 
manipulaç
ão de 
alimentos, 
segurança 
e saúde no 
trabalho; 

i. Previsão de 
gastos 
com água, 
esgoto, 
internet, 
gás, luz e 
outras 
taxas e 
impostos; 

100 R$20.000,00 

i. Previsão de 
implantaçã
o do 
Manual de 
Boas 
Práticas de 
Fabricação 
(MBP) e 
os 
Procedime
ntos 
Operacion
ais Padrão 
(POP) nos 
RC’s; 

 

100 R$20.000,00 

i. Adoção de 
normas da 
Vigilância 
Sanitária; 

100 R$20.000,00 

i. Previsão de 
obtenção 
dos 
gêneros 
alimentício
s 
preferencia
lmente da 
Agricultura 
Familiar do 

100 R$20.000,00 
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Distrito 
Federal e 
Região 
Integrada 
de 
Desenvolvi
mento do 
entorno – 
RIDE, 
visando 
fortalecer 
as 
atividades 
desenvolvi
das pelo 
produtor 
familiar; 

i. Previsão de 
quadro de 
pessoal 
compatível 
com o 
funcionam
ento e 
serviço dos 
RC’s, com 
suas 
jornadas 
de trabalho 
estabelecid
as em lei 
com as 
seguintes 
funções: 
Responsáv
el técnico 
(nutricionis
ta), técnico 
em 
nutrição, 
cozinheiro, 
auxiliar de 
cozinha, 
copeiros, 
auxiliar de 
serviços 
gerais, 
brigadistas

100 R$20.000,00 
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, vigilante e 
outros; 

 
i. Previsão de 

substituiçã
o dos 
funcionário
s 
ocasionalm
ente 
ausentes 
por 
quaisquer 
motivos; 

100 R$20.000,00 

i. Previsão de 
técnicos 
responsáv
eis pela 
fiscalizaçã
o e 
monitoram
ento das 
ações dos 
Restaurant
es 
Comunitári
os; 

 

100 R$20.000,00 

i. Previsão de 
realização 
de projetos 
sociais; 

 

100 R$20.000,00 

i. Previsão de 
refeições 
especiais 
em datas 
comemorat
ivas, tais 
como: 
aniversário 
de Brasília, 
Natal, 
Páscoa, 
Ano Novo, 
entre 
outras; 

100 R$20.000,00 

i. Execução de 100 R$20.000,00 
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programas 
de controle 
de pragas 
sinantrópic
as, 
controle de 
cupins, 
desratizaç
ão, 
desinsetiza
ção  e  
controle  
de  
endemias; 

 
i. Sistema de 

captação, 
registro e 
transmissã
o de 
imagens 
com o uso 
de 
câmeras 
de 
monitoram
ento, 
sistema de 
gravação e 
armazena
mento de 
imagens; 

 

100 R$20.000,00 

i. Adicionais. 100 R$20.000,00 
VALOR RESSARCIMENTO HORA R$ 200,00 X 8.300 
HORAS R$ 1.660.000,00 

 

RESSSARCIMENTO DO MODELO ECONÔMICO-FINCEIRO2 
 

MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
ITEM ESPECIFICAÇÃO DETALHAMENTO PARA 

SER ANALISADO 
DIAS PARA 
ELABORAÇ

ÃO DE 

VALOR 
HORA R$ 
200,00 

                                                
2 Tabela de honorários, acesso em - http://sindcontrn.org/wp-content/uploads/2016/07/TABELA-
HONORARIOS-SINDCONTA-2017.2018.pdf  
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PLANILHAS 
E 

CRONOGR
AMA 

TRABALH
ADA 

1 Relatório de 
avaliação 
econômico-financeira 
deverá conter a 
modelagem 
econômico-financeira 
pelo método de fluxo 
de caixa descontado, 
expressando todos 
os valores em reais 
(R$). O objetivo do 
relatório é avaliar a 
atratividade do 
projeto para o setor 
privado, focando na 
possibilidade de auto 
sustentabilidade. Os 
estudos deverão 
seguir as práticas 
contábeis e fiscais 
vigentes no país e o 
modelo financeiro 
deverá claramente 
mostrar todas 
premissas que 
embasaram os 
estudos. Enfim, 
deseja-se que o 
estudo contenha no 
mínimo, mas não 
somente, os 
seguintes itens: 

ii. Análise de 
sensibilidade 
justificando 
tecnicamente o 
prazo de 
concessão 
proposto 

100 R$ 20.000,
00 

ii. Análise de 
sensibilidade e 
impactos 
financeiros 
decorrentes das 
premissas 
estabelecidas; 

 

200 R$ 40.000,
00 

ii. Cálculo e 
detalhamento 
da depreciação 
relativa aos 
investimentos 
que 
obrigatoriament
e deverão ser 
depreciados 
integralmente 
durante o 
período de 
projeto; 

 

200 R$ 40.000,
00 

ii. Comparação das 
alternativas de 
modelagem 
jurídico-
institucional 
(concessão, 
parceria 
público-privada, 
etc), indicando 
justificadamente 
aquela que 
apresenta o 
melhor 
custo/benefício 

100 R$ 20.000,
00 
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social e 
econômico; 

 
ii. Despesas, fixas e 

variáveis, de 
operação e 
manutenção 
(OPEX); 

100 R$ 20.000,
00 

ii. Custo por 
mercadoria 
vendida por 
modalidade 
(café da manhã, 
almoço e 
jantar); 

 

100 R$ 20.000,
00 

ii. Estimativas de 
receitas, 
incluindo as 
acessórias; 

100 R$ 20.000,
00 

ii. Estudos de 
demanda, 
individualizado 
e justificado, por 
restaurante; 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Indicadores de 
desempenho e 
percentual 
vinculado à 
contraprestaçã
o; 

 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Investimentos e 
reformas 
(CAPEX); 

 

200 R$ 40.000,
00 

  ii. Índice de 
coberturas dos 
serviços de 
dívida (ICSD); 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Modelo de 
remuneração 
do futuro 
concessionári
o; 

 

100 R$ 20.000,
00 
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  ii. Premissas do 
financiamento
; 

 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Premissas fiscais; 
 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Premissas 
macroeconômi
cas; 

 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Premissas para a 
projeção de 
capital de 
giro; 

 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Premissas 
tributárias; 

 
100 R$ 20.000,

00 

  ii. Value for Money 
(VfM) 
contendo, 
no mínimo, 
indicação 
dos riscos 
transferíveis, 
benefícios e 
custos 
líquidos da 
gestão, 
operação e 
manutenção 
por meio da 
execução 
direta do 
Governo 
(Public 
Sector 
Comparator)
; 

 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. WACC e as 
premissas 
utilizadas no 
cálculo; 

 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Parâmetros de 100 R$ 20.000,
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viabilidade de 
projetos 
tradicionais: 
TIR e TIR 
modificada; 

a. VPL; 
b. Payback; 

 

00 

  ii. Adicionais. 100 R$ 20.000,
00 

  ii. de Painel controle 
(sumário); 100 R$ 20.000,

00 
  ii. Premissas; 100 R$ 20.000,

00 
  ii. Demonstração de 

Fluxo de Caixa 
detalhado do 
projeto; 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Demonstração de 
Resultados de 
Exercício; 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Balanço 
Patrimonial; 100 R$ 20.000,

00 
  ii. Termos e 

condições de 
financiamento; 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Investimentos, 
incluindo os 
pré-
operacionais; 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Custos de 
operação e 
manutenção; 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Análises de 
Sensibilidade; 100 R$ 20.000,

00 
  ii. Quadro de usos e 

fontes de 
recursos, ano a 
ano; 

100 R$ 20.000,
00 

  ii. Outras que se 
julgar 
necessárias. 

100 R$ 20.000,
00 

VALOR RESSARCIMENTO HORA R$ 352,54 X 3.500 
HOAS R$ 1.208.128,00 
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RESSSARCIMENTO DO MODELO JURÍDICO3 
 

MODELO JURÍDICO  
ITE
M 

ESPECIFICAÇ
ÃO 

DETALHAMENTO PARA 
SER ANALISADO 

DIAS 
PARA 

ELABOR
AÇÃO 

DE 
PLANILH

AS E 
CRONO
GRAMA 

VALOR 
HORA R$ 
222,01 
TRABAL
HADA 

1 2. Desenho e 
estrutura
ção do 
modelo 
jurídico: 

 

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

600 R$ 133.20
6,00 

2. Indicação e elaboração 
de minutas das 
ferramentas jurídicas 
necessárias ao modelo 
indicado, tais como: 
contratos, convênios de 
cooperação, contrato 
de programa, etc.; 

600 R$ 133.20
6,00 

iii. Análise dos fatores 
jurídicos, técnicos e 
procedimentais do 
Distrito Federal que 
condicionam a 
publicação de editais 
de licitação; 

600 R$ 133.20
6,00 

2. 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 

600 R$ 133.20
6,00 

                                                
3 Tabela de honorários, acesso em - http://www.oabdf.org.br/wp-
content/uploads/2018/08/NOVA-TABELA-DE-HONORÁRIOS.pdf  
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ao projeto. 
 

2. Avaliação 
de 
impacto 
e risco: 

 

2. Como parte dos 
Estudos, deverá ser 
apresentada matriz de 
riscos e respectivos 
mecanismos de 
mitigação e 
penalizações; 

600 R$ 133.20
6,00 

2. Deverá também ser 
sugerida estrutura de 
garantias a serem 
providas pelos 
parceiros público e 
privado; 

600 R$ 133.20
6,00 

 Ainda como parte da 
estratégia de mitigação 
de riscos, deverá ser 
proposto um Plano de 
Seguros a ser adotado 
pelo futuro 
concessionário. 

600 R$ 133.20
6,00 

 Por fim, a modelagem 
jurídica deverá detalhar 
as responsabilidades 
do parceiro público e 
do futuro 
concessionário, 
deixando claro quais 
riscos serão assumidos 
pelas partes. 

600 R$ 133.20
6,00 

2 iii. Elaboraçã
o de 
minutas 
de 
instrume
ntos 
licitatório
s e 
demais 
documen
tos 
necessár
ios à 
impleme
ntação 
do 
projeto, 

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

600 R$ 133.20
6,00 

 Pareceres jurídicos que 
expressem a 
credibilidade do 
modelo; 

600 R$ 133.20
6,00 

 Definição das garantias a 
serem exigidas na 
licitação; 

600 R$ 133.20
6,00 

Indicação dos critérios de 
qualificação dos 
licitantes, de 
julgamento e de 
estratégias de 
negociação até a 
contratação, conforme 

600 R$ 133.20
6,00 
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incluindo: 
 

as condições da 
legislação vigente; 

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

600 R$ 133.20
6,00 

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

600 R$ 133.20
6,00 

Os documentos deverão 
incluir o resultado ao 
menos da realização 
das seguintes 
tarefas: 

 

600 R$ 133.20
6,00 
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3 iii. Incorporação das 
diretrizes 
consolidadas nos 
relatórios 
mencionados acima 
nos documentos para 
licitação; 

iv. Identificação dos 
requisitos a serem 
observados pela 
concessionária, como 
a formação de uma 
Sociedade de 
Propósito Específico; 

v. Definição das garantias 
de proposta e de 
execução contratual a 
serem exigidas na 
licitação e no contrato 
de concessão; 

vi. Indicação dos critérios 
de habilitação técnica, 
jurídica e financeira 
dos licitantes, 

vii. Indicação dos critérios 
de julgamento das 
propostas; 

viii. Previsão dos 
mecanismos que 
deverão estar 
contratualmente 
presentes para 
disciplinar o equilíbrio 
econômico-financeiro 
do contrato de 
concessão; 

ix. Definição dos índices 
de desempenho a 
serem considerados; 

x. Cláusulas de rescisão, 
indenização, 
penalidade, 
encampação e 
reversão dos bens; 

xi. Regulação e 
fiscalização do 

600 R$ 133.20
6,00 
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contrato; 
xii. Penalidades para o 

inadimplemento das 
obrigações; 

xiii. Estabelecimento de 
regras de pagamento 
vinculadas ao 
desempenho na 
execução do contrato, 
bem como outros 
aspectos jurídicos 
relevantes. 

 

VALOR RESSARCIMENTO VALOR HORA R$ 
222,01 x 8.880 HORAS R$ 2.131.296,00 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Considerando os valores totais despendidos pelas horas de trabalho de 

todas as equipes aqui considerado as equipes técnicas, econômico/financeira e 

jurídica, totaliza o valor de ressarcimento deste PMI Edital de nº 001/2019 – 

SEPE de R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS).  
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Declaramos para os devidos fins que o ressarcimento da PMI Edital de nº 

001/2019 – SEPE o ocorrerá para as empresas na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para a TRB CONTRUTORA EIRELI ME, na qual o Dr. Max Robert 

Melo, OAB/DF 30.598 e legalmente constituído, para recebimento dos valores 

de ressarcimento e 25% (vinte e cinco por cento) para a MULTSERV 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA e 25% (vinte e cinco por 

cento) para a VOGUE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. 

 

Atestamos ainda a veracidade e a autenticidade de todas as informações 

declaradas pelo subscritor deste documento, Dr. Max Robert Melo, OAB/DF 

30.598.  
 

Brasília/DF, 03 de março de 2020. 
 
 

MAX ROBERT MELO 
OAB/DF 30.598 

 
 

TRB CONSTRUTORA EIRELI ME 
CNPJ/ME de nº 22.500.727/0001-70 

 
 

MULTSERV – SEGURANÇA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA 
CNPJ/ME de nº 04.689.455/0001-81 

 


