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PROCESSO ADMINISTRATIVO: [•] 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 

TIPO: MELHOR PROPOSTA TÉCNICA, COM PREÇO FIXADO NO EDITAL 

OBJETO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSTRUÇÃO, 

REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS 

RESTAURANTES COMUNITÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. 

VALOR ESTIMADO: [.]  

PRAZO DA CONCESSÃO PATROCINADA: 30 ANOS PRORROGÁVEIS NA 

FORMA DA LEI E DESTE EDITAL. 

 

PREÂMBULO  
 
O DISTRITO FEDERAL representado por sua SUBSECRETARIA DE 

COMPRAS GOVERNAMENTAIS, unidade orgânica da Secretaria de Estado de 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA com a finalidade de 

selecionar a proposta mais vantajosa apresentada por empresa ou consórcio de 

empresas para outorga para o fornecimento de refeições, construção, 

revitalização/modernização, manutenção e operação dos Restaurantes 

Comunitários do Distrito Federal com preço fixado após qualificação de 

propostas técnicas para a seleção de concessionária. 

A licitação é realizada na forma prevista pelo Edital de Chamamento de 

Procedimento de Manifestação de interesse nº 01/2019 da SEPE, em 13 de 

setembro de 2019, no DODF, e do Termo de Autorização publicado em 12 de 

dezembro de 2019, no DODF.  

A Licitação será regida pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 

2004, pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, pela Lei Distrital nº 

1.137, de 10 de julho de 1996, Lei Distrital nº 3.792/2006, Decreto Distrital nº 

39.613/2009 pelas disposições deste EDITAL e seus ANEXOS, pela Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas vigentes sobre a matéria. 
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A LICITAÇÃO foi precedida de Audiência Pública, nos termos do artigo 

39, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, devidamente divulgadas 

no Diário Oficial do Distrito Federal de [.]/[.]/2020 a [.]/[.]/2020 e no site do 

Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, realizada em [.] de [.] de 2020, 

bem como de Consulta Pública realizada no período de [.]/[.]/2020 a [.]/[.]/2020., 

nos termos do art. 10, inciso VI da Lei Federal 11.079/2004 

O processo licitatório será processado com inversão da ordem das fases 

de habilitação e julgamento, na forma do art. 18-A, da Lei Federal nº 8.987/95. 

Será adotado, para fins de julgamento, o critério da melhor proposta 

técnica, com preço fixado no edital, conforme disposto no art. 15, IV, da Lei 

Federal nº 8.987/95, alterada pela Lei Federal nº 9.648/98. 

Toda a documentação referente a este certame deverá ser, 

impreterivelmente, entregue até às [.]horas, do dia [.] no protocolo da [.], na [.]. 

O Edital estará disponível gratuitamente no Portal de Compras 

Governamentais da Administração Distrital, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br (www.comprasnet.gov.br), bem como na 

SEPE, endereço [.], até o dia [.], por meio eletrônico [.] 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. DAS DEFINIÇÕES 
 
1.1. Para fins deste EDITAL, de seus Anexos ou de qualquer outro documento 

que deva ser fornecido, os termos listados, a seguir, quando empregados no 

singular ou no plural, em letras maiúsculas, terão os significados constantes 

deste item, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso; 

1.2. Todas as referências neste Edital para designar itens, subitens ou demais 

subdivisões referem-se aos itens, subitens ou demais subdivisões do corpo 

deste Edital, salvo quando expressamente se dispuser de maneira contrária; 

1.3. Os pronomes de ambos os gêneros deverão considerar, conforme o caso, 

as demais formas pronominais; 
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1.4. O uso neste Edital do termo “incluindo” significa “incluindo, mas não se 

limitando”. 

ADJUDICAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente do PODER 

CONCEDENTE conferirá ao LICITANTE vencedor o objeto da LICITAÇÃO; 

ADJUDICATÁRIA: LICITANTE à qual será adjudicado o objeto da 

LICITAÇÃO; 

ANEXOS: cada um dos documentos que integram o presente EDITAL e 

ao CONTRATO; 

ARBITRAGEM: forma extrajudicial de solução de conflitos; 

ÁREA DA CONCESSÃO: v. OBJETO; 

BENS  PÚBLICOS:  são  os  bens  que  serão  entregues  pelo  PODER 

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, relativos aos RESTAURANTES 

COMUNITÁRIOS, necessários à prestação adequada e contínua dos 

SERVIÇOS, nos termos do CONTRATO, os quais passarão a ser BENS 

VINCULADOS À CONCESSÃO. 

BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: bens, integrantes ou não do 

patrimônio da CONCESSIONÁRIA, necessários à implantação adequada e 

contínua do OBJETO contratado; 

BENS REVERSÍVEIS: bens indispensáveis à continuidade dos serviços 

relacionados ao OBJETO da CONCESSÃO, os quais serão revertidos ao 

PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO, incluindo, mas sem se 

limitar a, área territorial, construções, equipamentos, materiais, instalações, 

acessórios e todo aquele bem móvel ou imóvel, incorporado ou não, aos 

Restaurantes Comunitários; 

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR: eventos imprevisíveis e inevitáveis 

e que tenham um impacto sobre a execução do OBJETO da CONCESSÂO. 

CASO FORTUITO é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das 

PARTES, porém, proveniente de atos humanos. FORÇA MAIOR é toda situação 

decorrente de fato alheio à vontade das PARTES, porém, proveniente de atos 

da natureza; 
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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: comissão instituída pela 

Portaria [•] editada pelo [•], a qual será responsável por receber, examinar e 

julgar todos os documentos e conduzir os procedimentos relativos à LICITAÇÃO; 

COMITÊ DE MEDIAÇÃO: grupo formado de servidores para a solução 

amigável de eventuais controvérsias resultantes dos direitos e obrigações 

contempladas no CONTRATO; 

CONCESSÃO: concessão patrocinada para a realização do OBJETO, 

outorgada à CONCESSIONÁRIA pelo prazo previsto no CONTRATO; 

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de Propósito Específico - SPE, 

constituída de acordo e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execução 

do OBJETO da CONCESSÃO; 

CONCORRÊNCIA: modalidade de licitação que definirá a 

CONCESSIONÁRIA responsável pela execução do OBJETO; 

CONSORCIADO: sociedade, fundo ou pessoa jurídica integrante de 

CONSÓRCIO; 

CONSÓRCIO: associação de empresas e fundos com o objetivo de 

participar da LICITAÇÃO e, sendo vencedora da LICITAÇÃO, constituir-se em 

SPE, segundo as leis brasileiras; 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA: valor máximo devido 

mensalmente à CONCESSIONÁRIA, não considerados os eventuais descontos 

decorrentes da incidência do FATOR DE DISPONIBILIDADE e do FATOR DE 

DESEMPENHO sobre a REMUNERAÇÃO dos serviços por ela prestados, na 

forma da MINUTA DO CONTRATO e seus ANEXOS; 

CONTRATO ou CONTRATO DE CONCESSÃO: instrumento jurídico a 

ser firmado entre as PARTES, que regula os termos da CONCESSÃO; 

CONTROLADA: qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo 

CONTROLE SOCIETÁRIO seja exercido por outra pessoa, física ou jurídica, ou 

fundo de investimento; 

CONTROLADORA: qualquer pessoa, física ou jurídica, ou fundo de 

investimento que exerça CONTROLE SOCIETÁRIO sobre outra pessoa jurídica 

ou fundo de investimento; 
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CONTROLE SOCIETÁRIO: o poder detido por pessoa ou grupo de 

pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum para, direta ou 

indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, 

direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger 

a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa jurídica, fundo de 

investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou 

(ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de 

órgãos de outra pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidade de 

previdência complementar; 

CREDENCIAMENTO: ato de entregar os documentos exigidos do 

representante de cada LICITANTE para agir em seu nome no âmbito da licitação; 

CRONOGRAMA DE LICITAÇÃO: documento contendo os prazos 

máximos de implantação das fases de execução do serviço, e obras, de acordo 

com o constante nas indicações técnicas; 

DODF: Diário Oficial do Distrito Federal; 

DATA DE ENTREGA DAS GARANTIAS: data correspondente 05 (cinco) 

dias úteis anterior a data da Abertura dos Envelopes; 

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente ao dia 

[•]/[•]/[•], quando deverão ser entregues, no [•], localizado na [•], todos os 

documentos necessários à participação na LICITAÇÃO; 

DATA DE ASSUNÇÃO: data correspondente ao início da operação à 

ordem de início dos serviços OBJETO da CONCESSÃO a ser exarada por 

escrito pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, desde que os RC’s 

estejam livres e desimpedidos; 

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: data de publicação do 

CONTRATO no Diário Oficial do Distrito Federal; 

DESCONTO DE REEQUILÍBRIO: Percentual que poderá vir a ser 

deduzido das TARIFAS, com vistas à manutenção da equivalência contratual 

entre os serviços prestados e a remuneração da CONCESSIONÁRIA, em função 

do não atendimento aos indicadores de desempenho, conforme estabelecido 
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nos INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA 

CONCESSIONARIA, (ACHAR DOCUMENTO) anexo ao CONTRATO; 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos arrolados 

no presente EDITAL, destinados a comprovar a habilitação jurídica, a 

regularidade fiscal, a qualificação econômico-financeira e a capacidade técnica 

dos LICITANTES; 

EDITAL: o presente instrumento que contém o conjunto de instruções, 

regras e condições necessárias à orientação da LICITAÇÃO; 

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO: é a Secretaria de 

Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: manutenção do contrato, 

quando verificada o cumprimento das condições do CONTRATO observada a 

alocação de riscos nele estabelecidas. 

ESTUDOS DA CONSULTA PÚBLICA: estudos preliminares recebidos 

pelo PODER CONCEDENTE em razão da Consulta Pública [.]/2020– 

SEDES/DF; 

EXECUTOR ou EXECUTOR DO CONTRATO: Comissão de 3 (três) 

membros designados pelo PODER CONCEDENTE para gerenciar e fiscalizar a 

execução do CONTRATO. 

FATOR DE DESEMPENHO: número calculado em função do 

desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução dos serviços OBJETO do 

CONTRATO, medido conforme os INDICADORES DE DESEMPENHO; 

FATOR DE DISPONIBILIDADE: número calculado em função da 

disponibilidade das celas e demais espaços destinados à custódia dos presos; 

FINANCIADOR: toda e qualquer instituição financeira, banco de fomento 

ou agência multilateral de crédito, que conceda financiamento à 

CONCESSIONÁRIA para a execução do OBJETO do CONTRATO; 

FINANCIAMENTO: todo e qualquer financiamento, eventualmente 

concedido à CONCESSIONÁRIA, na forma de dívida para cumprimento das 

suas obrigações no âmbito do CONTRATO; 

FIPs: Fundos de Investimento em Participações; 
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FGP: Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel 

cumprimento das obrigações do CONTRATO, a ser mantida pela 

CONCESSIONÁRIA em favor do PODER CONCEDENTE; 

GARANTIA DE PROPOSTA: garantia fornecida pelos LICITANTES como 

condição para participação na LICITAÇÃO, destinada a assegurar a manutenção 

da PROPOSTA COMERCIAL apresentada, em todos os seus termos, conforme 

o disposto neste EDITAL; 

GARANTIA DO PROJETO: garantia fornecida pelos LICITANTES afim de 

garantir a indenização do PROJETO DA PMI nº 01/2019, conforme disposto nos 

termos desse EDITAL; 
HABILITAÇÃO: Fase do procedimento licitatório destinada à 

comprovação da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista, da 

qualificação técnica e da qualificação econômico-financeira do LICITANTE 

HOMOLOGAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente, após verificar 

a regularidade dos atos praticados, ratifica o resultado da LICITAÇÃO; 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IGP-M: Índice Geral de Preços do Mercado, divulgado mensalmente pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV; 

INDICADORES DE DESEMPENHO: conjunto de metas, padrões de 

qualidade, formas de aferição e periodicidade para a avaliação da qualidade dos 

serviços pela CONCESSIONÁRIA, que impactam o valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA; 

INPC: Índice Nacional de Preços ao Consumidor; 

IGP 10:  Índice Geral de Preço que mede a variação entre os dias 11 de 

um mês ao dia 10 (inclusive) do mês subsequente. Mas não é válido como índice 

mensal por englobar cálculos de dois meses.  

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: é a instituição bancária, regulada pelo Banco 

Central do Brasil, a ser contratada pela CONCESSIONÁRIA, que administrará a 

CONTA DE ARRECADAÇÃO e atuará como agente financeiro para distribuição 

dos recursos arrecadados. 
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IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo 

IBGE. 

LICITAÇÃO: procedimento administrativo conduzido pelo PODER 

CONCEDENTE para selecionar, dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS 

apresentadas, a que melhor atenda ao interesse da Administração Pública, com 

base nos critérios previstos neste EDITAL; 

LICITANTE: qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento ou 

CONSÓRCIO participante da LICITAÇÃO; 

LICITANTE VENCEDOR: é o LICITANTE ao qual será adjudicado o 

objeto da LICITAÇÃO 

MINUTA DO CONTRATO: MODELO JURÍDICO - MINUTA DE 

CONTRATO deste EDITAL; 

OBJETO: contrato de concessão patrocinada para o fornecimento de 

refeições, construção, revitalização/modernização, manutenção e operação dos 

restaurantes comunitários do Distrito Federal; 

OBRAS: Obras e instalações a serem executadas pela 

CONCESSIONÁRIA que deverão preceder ou concorrer com a execução dos 

serviços objeto do CONTRATO; 

PARCELA DE DISPONIBILIDADE: parcela que compõe a 

REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA atrelada exclusivamente ao FATOR 

DE DISPONIBILIDADE conforme os termos do CONTRATO; 

PARCELA DE DESEMPENHO: parcela que compõe a REMUNERAÇÃO 

da CONCESSIONÁRIA, atrelada ao FATOR DE DESEMPENHO conforme os 

termos do CONTRATO; 

PARTES: o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA; 

PARTES  RELACIONADAS:  com  relação  à  Concessionária,  qualquer 

pessoa  Controladora,  Coligada  ou  Controlada,  bem  como  aquelas  assim 

consideradas pelas normas contábeis vigentes 

PLANO DE NEGÓCIOS DA CONCESSIONÁRIA: documento a ser 

apresentado pelos LICITANTES junto à PROPOSTA COMERCIAL, 



 

Página	12	de	117	
	

discriminando os componentes que impactem na sua estruturação econômico-

financeira; 

PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA: estudo referencial de 

viabilidade econômico-financeira da CONCESSÃO; 

PODER CONCEDENTE: o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria 

de Estado de Projetos Especiais – SEPE; 

PROPONENTE: qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento ou 

CONSÓRCIO participante da LICITAÇÃO; 

PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pelos LICITANTES de 

acordo com os termos e condições do EDITAL e seus ANEXOS; 

RECEITAS ALTERNATIVAS: Receitas Complementares, acessórias, ou 

de Projetos Associados,  provenientes da exploração comercial dos espaços dos 

RESTAURANTES COMUNITÁRIOS e dos contratos de publicidade que vierem 

a ser firmados pela CONCESSIONÁRIA. 

REMUNERAÇÃO: contraprestação pecuniária mensal à qual a 

CONCESSIONÁRIA faz jus em razão da prestação dos serviços, nos termos do 

CONTRATO e seus ANEXOS; 

REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO: forma de garantia de que 

a CONCESSIONÁRIA na medida em que suportar ônus decorrente de risco 

alocado ao PODER CONCEDENTE na medida em que a efetiva materialização 

dos riscos a ele alocados reduzir ônus previsto para a CONCESSIONÁRIA. 

RC: Restaurante Comunitário 
SEPE: Secretaria de Estado de Projetos Especiais  
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE): é a pessoa jurídica 

a ser constituída pelo LICITANTE VENCEDOR, nos prazos e condições 

estabelecidos no EDITAL e no CONTRATO, com a finalidade de prestação de 

serviços objeto da CONCESSÃO; 

TERMO DE ENTREGA DE GESTÃO: documento por meio do qual se 

reconhece o cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das condições 

precedentes à assinatura do CONTRATO, sendo-lhe transferida, na DATA DA 

ORDEM DE SERVIÇO estabelecida no CONTRATO. 
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2. DO OBJETO 
2.1. O objeto da presente licitação é a concessão patrocinada, conforme 

definição do art. 2º, §1º, da Lei nº 11.079/04, para o fornecimento de refeições, 

construção, revitalização/modernização, manutenção e operação dos 

restaurantes comunitários do Distrito Federal. 

2.2.  Integram a este Edital todos os seguintes Anexos: 

a) Minuta de Lei Autorizativa 

b)  Diretrizes Ambientais para Construção e Reforma das Unidades  

c)  Minuta de Regulamento da Audiência Pública 

d)  Minuta de Aviso de Audiência Pública 

e)  Declaração de Pleno Conhecimento do Edital 

f)  Modelo de Solicitação de Esclarecimentos 

g)  Modelo de Seguro Garantia 

h) Modelo de Fiança Bancária 

i)  Modelo de Carta de Habilitação 

j) Declaração de Regularidade Trabalhista 

k) Declaração de Ausência de Impedimento 

l)  Modelo de Procuração 

m)  Declaração de Participação da Visita Técnica 

n) Declaração de Conhecimento do Local de Implantação das 

Unidades 

o) Carta de Encaminhamento dos Documentos de Qualificação de 

Proposta Técnica  

p)  Modelo de Proposta Comercial 

q) Projeto Básico para Elaboração da Proposta Comercial 

r)  Diretrizes para Elaboração e Julgamento da Proposta Técnica 

s)  Minuta de Contrato de Concessão 

t) Termo de Arrolamento de Bens 

u) Sistema de Avaliação de Desempenho 
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2.3. O PODER CONCEDENTE não se responsabiliza pela autenticidade do 

teor do EDITAL e ANEXOS obtidos de forma ou em locais distintos do citado no 

item anterior. 

 

3. DA SESSÃO PÚBLICA 

3.1. A sessão pública para abertura dos envelopes, análise da documentação 

de habilitação e julgamento das propostas técnicas, ocorrerá às [.]h, do dia 

[.]/[.]/[.], na [.]. 

3.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do julgamento na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente fixado, desde que não haja comunicação do 

PODER CONCEDENTE em contrário. 

 

4. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

4.1.  A presente licitação adotará como critério de julgamento a melhor proposta 

técnica, com preço fixado no edital, conforme disposto no art. 15, IV, da Lei 

Federal nº 8.9.87/95, alterada pela Lei Federal nº 9.648/98. 

 

5. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

5.1. O valor estimado da LICITAÇÃO é de R$ [.] (valor por extenso), que 

correspondente ao somatório dos valores investidos na execução do 

CONTRATO ao longo da CONCESSÂO. 

6. DO PRAZO 
6.1. O prazo de vigência do CONTRATO é de 30 (trinta) anos, contados da Data 

de Assunção. 

6.2. A critério do PODER CONCEDENTE, o prazo previsto no item anterior 

poderá ser prorrogado com período a definir de acordo com a conveniência e 

oportunidade da Administração Pública, respeitados os limites na legislação, 

bem como nas hipóteses constantes no CONTRATO. 
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7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
7.1. Poderão participar desta LICITAÇÃO empresas brasileiras, isoladamente 

ou como membro de CONSÓRCIO, desde que satisfaçam plenamente todos os 

termos e condições deste EDITAL. 

7.2.  Ao participar do presente certame licitatório a LICITANTE concorda 

integral e incondicionalmente com todos os termos constantes deste EDITAL. 

7.3.  Não poderão participar do presente certame licitatório, quer seja 

isoladamente ou em CONSÓRCIO: 

a) Empresas estrangeiras; 

b) Pessoas físicas; 

c) Empresa (s) cujo dirigente, gerente, sócio ou controladores, responsáveis 

técnicos ou legais sejam dirigentes de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela LICITAÇÃO,  

d) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público, 

ou que estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública, 

direta ou indireta, do Distrito Federal ou com qualquer de seus órgãos 

descentralizados; 

e) Pessoa jurídica que tenha participação direta ou indireta na composição 

acionária de outros LICITANTES; 

f) Empresas impedidas de contratar com o Distrito Federal, nos termos do art. 

12 da Lei Federal nº 8.429/1992, do art. 38, II, da Lei Federal nº 12.259/2011, ou 

do art. 87, III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93; 

g) Empresas que estejam interditadas por crimes ambientais, nos termos do 

art. 10 da Lei Federal nº 9.605/98; 

h) Empresas que estejam em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, 

ou cuja falência haja sido decretada por sentença judicial; 

i) Empresas que estejam sob intervenção do Ministério da Previdência Social. 

 

7.4. Não poderão participar as pessoas jurídicas ou SPE que não 

apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA E GARANTIA DO PROJETO com 
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antecedência de 05 dias uteis da abertura do certame, excluindo o dia da 

abertura onde a qual deverá ser caucionada na SEPE. A data de entrega das 

propostas observará as disposições contidas na Seção I da Cláusula 10. 

7.5. Em caso do consorcio vencedor do PMI 01/2019 – SEPE venha a 

participar do processo licitatório a mesma estará isenta de apresentar a 

GARANTIA DO PROJETO. 

 

8.DOS CONSÓRCIOS 

8.1. As PROPONENTES, quando em se tratando de CONSÓRCIO, devem 

atender aos seguintes requisitos: 

a) É obrigatório que cada CONSORCIADO atenda, individualmente, às 

exigências relativas à regularidade jurídica e fiscal, nos termos do EDITAL; 

b) Concomitantemente aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deve ser 

apresentado termo de compromisso de constituição de CONSÓRCIO, por 

instrumento público ou particular, subscrito pelos CONSORCIADOS por meio de 

seus representantes legais, com indicação do respectivo líder ou lideres, 

observado o disposto no art. 33, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) É vedada a participação de um mesmo PROPONENTE como 

CONSORCIADO em mais de um CONSÓRCIO, ou individualmente em mais de 

uma PROPOSTA; 

d) Somente se admitirá a participação de sociedades CONTROLADAS, 

CONTROLADORAS ou sob CONTROLE SOCIETÁRIO comum de uma mesma 

PROPONENTE quando no mesmo CONSÓRCIO. 

8.2. É ilimitada a quantidade de CONSORCIADOS para composição de um 

CONSÓRCIO. 

8.3. As CONSORCIADAS serão solidariamente responsáveis, perante o 

PODER CONCEDENTE, pelos atos praticados durante a LICITAÇÃO e durante 

toda a execução do CONTRATO. 

8.4. A responsabilidade solidária dos CONSORCIADOS encerrará após a 

liberação da GARANTIA DE PROPOSTA constituída pelo CONSÓRCIO, no que 

tange às obrigações assumidas da assinatura do CONTRATO. 
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8.5. Deve o LICITANTE vencedor providenciar, antes da celebração do 

CONTRATO, a constituição da SPE, nos moldes do art. 20, da Lei nº 8.987/95, 

bem como previsto neste EDITAL, observando a composição de seu capital 

social para a constituição do CONSÓRCIO. 

8.5.1. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA deverá ser integralizado 

no mínimo de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) e não poderá ser inferior 

a 5% (cinco por cento) do valor correspondente do investimento, devendo o 

mesmo ser feito na Assinatura do CONTRATO. 

8.5.2. Poderá haver a integralização do capital em bens ou direitos, e em moeda 

nacional. 

8.6. É vedada a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão dos 

CONSORCIADOS até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, devendo 

observar, para todos os efeitos, as regras de transferência da CONCESSÃO e 

de transferência do CONTROLE SOCIETÁRIO da CONCESSIONÁRIA previstas 

no CONTRATO. 

8.7.  No caso de haver a desclassificação ou a inabilitação de qualquer 

CONSORCIADO, consequentemente, ocorrerá a desclassificação ou a 

inabilitação automática do CONSÓRCIO da presente LICITAÇÃO. 

8.8.  As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo 

CONSÓRCIO, isoladamente ou pela soma das qualificações técnicas e 

financeiras apresentadas pelos CONSORCIADOS, observado o disposto deste 

EDITAL. 

 

9. IMPUGNAÇÃO E ALTERAÇÕES SOBRE O EDITAL 

1.1.1. No caso de os interessados necessitarem de informações ou 

esclarecimentos complementares referentes ao EDITAL deverão solicitá-los, no 

máximo até 10 (dez) dias úteis, antes da DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS, aos cuidados da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: 

a) Por meio eletrônico para o endereço [•], acompanhado do arquivo 

contendo as questões formuladas, em formato editável “.doc”; ou 
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b) Por meio físico, protocolado na sede da [•], no endereço [•], no horário de 

[•] às [•], com as questões em meio impresso e magnético, com o respectivo 

arquivo gravado em formato editável “.doc”. 

 
1.1.2. Não é de responsabilidade do PODER CONCEDENTE nem da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO eventuais problemas ou falhas no envio 

ou recebimento dos pedidos de esclarecimentos, bem como pela nitidez e 

qualidade visual realizados por correio eletrônico. 

1.1.3. O PODER CONCEDENTE não responderá questões que tenham sido 

formuladas em desconformidade com o disposto neste EDITAL, não sendo 

considerados, igualmente, pedidos de esclarecimentos recebidos via fac-símile. 

1.1.4. É vedada a solicitação de informações ou impugnação de forma anônima, 

devendo os interessados se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do 

representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as informações para 

contato (endereço completo, telefone e e-mail), devidamente rubricada e 

assinada pelo (a) interessado (as), dirigidas ao Presidente da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO e entregues na sede da [•], no endereço [•], no 

horário de [•] às [•]. 

1.1.5. Em atendimento ao princípio da transparência, as respostas aos 

esclarecimentos serão divulgadas na página eletrônica [•], sem a identificação 

do responsável pelo questionamento. 

1.1.6. As correspondências enviadas ao PODER CONCEDENTE bem com ao 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO serão consideradas como entregues na 

data de seu recebimento pelo destinatário, exceto as recebidas após às [•]h 

(horário de Brasília), inclusive no caso de correspondências dirigidas a endereço 

eletrônico, que serão consideradas como recebidas no dia útil imediatamente 

posterior. 

1.1.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos farão parte do presente 

EDITAL para todos os efeitos de direito. 

1.1.8. Não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos sobre 

a LICITAÇÃO, pressupõe-se que os elementos fornecidos no EDITAL são 
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suficientemente claros e precisos para todos os atos a se cumprirem no âmbito 

da disputa, não restando direito aos LICITANTES para qualquer reclamação 

ulterior, dado que a participação no certame implica a integral e incondicional 

aceitação de todos os termos e condições deste instrumento convocatório. 

1.1.9. Qualquer pessoa poderá impugnar o EDITAL com requerimento 

devidamente protocolado em até 05 (cinco) dias úteis antes da DATA DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS e, por aqueles que irão participar da licitação, até 

02 (dois) dias úteis antes da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, sob pena 

de decadência. 

1.1.10. O presente EDITAL poderá ser modificado até a DATA DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS, observando-se as seguintes condicionantes: 

a) Divulgação da modificação pela mesma forma em que se deu a 

divulgação do EDITAL; e 

b) Reabertura do prazo inicialmente estabelecido quando a modificação 

afetar a formulação das PROPOSTAS COMERCIAIS. 

CAPÍTULO II -  DOS ENVELOPES 
 

10. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

10.1. A documentação a ser apresentada pelos LICITANTES deverá ser 

apresentada da seguinte forma: 

a) Envelope 1 – Garantias 

b) Envelope 2 – Credenciamento 

c) Envelope 3 – Documentos de Habilitação  

d) Envelope 4 – Proposta Técnica  

e) Envelope 5 – Proposta Comercial 

10.2. Não poderá o LICITANTE, após a entrega dos envelopes desistir da sua 

proposta, sob pena de execução da GARANTIA DE PROPOSTA, salvo por justo 

motivo superveniente e aceito pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 
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10.3. Os envelopes devem ser entregues até a DATA DE ENTREGA das 

PROPOSTAS, até às [.]horas, do dia [.] no protocolo da [.], localizado à [.], 

lacrados e contendo na parte externa o que segue: 

 

CONCORRÊNCIA N° [.]/2020 – SEPE/DF – CONCESSÃO 
PATROCINADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 
CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
OPERAÇÃO DOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS DO DISTRITO 
FEDERAL. 

 
[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 

CONSÓRCIO] 
ENVELOPE 1 – GARANTIAS 

 

CONCORRÊNCIA N° [.]/2020 – SEPE/DF – CONCESSÃO PATROCINADA 
PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSTRUÇÃO, 
REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS 
RESTAURANTES COMUNITÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL.  
 

[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO]  
 

ENVELOPE 2 – CREDENCIAMENTO 
 

CONCORRÊNCIA N° [.]/2020 – SEPE/DF – CONCESSÃO 
PATROCINADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 
CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
OPERAÇÃO DOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS DO DISTRITO 
FEDERAL. 

 
[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 

CONSÓRCIO] 
ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA N° [.]/2020 – SEPE/DF – CONCESSÃO 
PATROCINADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 
CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
OPERAÇÃO DOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS DO DISTRITO 
FEDERAL. 

 
[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 

CONSÓRCIO] 
ENVELOPE 4 – PROPOSTA TÉCNICA  
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CONCORRÊNCIA N° [.]/2020 – SEPE/DF – CONCESSÃO 

PATROCINADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, 
CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
OPERAÇÃO DOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS DO DISTRITO 
FEDERAL. 

 
[RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO 

CONSÓRCIO] 
ENVELOPE 5 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

10.4. Os Envelopes devem ser entregues por meio físico, impresso, rubricado 

pelo (s) representante (s) do CONSÓRCIO, sendo vedada a entrega por 

qualquer meio eletrônico, fac-símile, telegrama, ou por meio não previsto neste 

EDITAL, tão pouco em endereço diverso previsto. 

10.5. A LICITAÇÃO será conduzida em 02 (duas) sessões distintas e 

sucessivas, na seguinte ordem: 

a) Abertura dos ENVELOPES 1 (GARANTIAS), 2 (CREDENCIAMENTO), 3 

(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), e o ENVELOPE 4 (PROPOSTA 

TÉCNICA), após o recebimento do ENVELOPE 5 (PROPOSTA COMERCIAL) 

dos melhores classificados, e; 

b) Declaração do vencedor. 

10.6. A abertura dos envelopes e a análise da documentação apresentada 

pelos LICITANTES ocorrerão em sessões públicas, que poderão ser assistidas 

por quaisquer pessoas, admitida, porém, a participação e a manifestação apenas 

dos representantes credenciados dos LICITANTES. 

10.7. Para fins da avaliação dos documentos constantes dos envelopes 

abertos, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu critério, propor 

o encerramento da sessão respectiva, devendo o resultado da análise ser 

proferido em sessão posterior, cujo dia, hora e local serão divulgados no Diário 

Oficial do Distrito Federal. 
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11. DO ENVELOPE 1 – GARANTIAS 

11.1. Os LICITANTES deverão apresentar, juntamente com a documentação 

de habilitação (ENVELOPE 1), o Envelope de GARANTIAS, no valor equivalente 

a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para fins de participar da LICITAÇÃO. 

11.2.  Os LICITANTES que não apresentarem as GARANTIAS nas condições 

estabelecidas neste ato convocatório estarão impedidos de participar da 

LICITAÇÃO e terão a sua documentação devolvida. 

11.3.  No caso do PARTICIPANTE organizado em CONSÓRCIO, as 

GARANTIAS deverão ser apresentadas por um ou mais CONSORCIADOS. 

11.4. Em caso do CONSORCIO vencedor do PMI 01/2019 – SEPE a mesma 

estará isenta de apresentar a GARANTIA. 

11.5.  Serão permitidas as seguintes modalidades de GARANTIAS: 

a) Títulos da dívida Pública brasileira, 

b) Notas do Tesouro Nacional – série C – NTN-C, Notas do Tesouro 

Nacional – série B principal – NTN-B Principal ou Notas do Tesouro Nacional – 

série F – NTN-F; 

c) Fiança bancária; 

d) Seguro-garantia; ou 

e) Ou caução em dinheiro. 

11.6. O documento de constituição da caução deverá ser datado e assinado 

pela instituição financeira na qual estejam depositados os títulos a serem 

oferecidos em garantia, dele devendo constar que: 

a) Os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados em 

favor do PODER CONCEDENTE, como garantia de manutenção da PROPOSTA 

COMERCIAL do LICITANTE relativa a este EDITAL; 

b) O PODER CONCEDENTE poderá executar a caução nas condições 

previstas no EDITAL; 

c) Caso haja prorrogação do período de validade das PROPOSTAS 

COMERCIAIS, o LICITANTE fica obrigado imediatamente a apresentar o 

respectivo instrumento de prorrogação das GARANTIAS, ou a sua substituição 

por uma das demais modalidades previstas no presente EDITAL. 
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11.7. Nos casos em que a validade das GARANTIAS, as suas expensas,  

expirar antes da publicação do CONTRATO, a manutenção das condições de 

habilitação do PROPONENTE ficará condicionada à regular renovação da 

respectivas GARANTIAS, às suas próprias expensas. 

11.8.  Na hipótese prevista no item anterior, a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO deverá notificar previamente o PROPONENTE antes de promover 

sua desclassificação, para que ele possa promover a renovação das 

GARANTIAS, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

11.9.  O comprovante de constituição das GARANTIAS deverá compor o 

ENVELOPE 1 – GARANTIAS e demais regras aplicáveis deste EDITAL. 

11.10.  As GARANTIAS dos LICITANTES serão liberadas em até 30 (trinta) dias 

após: 

a) a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO; ou 

b) a revogação ou anulação da LICITAÇÃO. 

11.11.  Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 

convocação para a contratação, ficam os LICITANTES liberados dos 

compromissos assumidos. 

11.12. Fica a cargo da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisar a 

regularidade e efetividade das GARANTIAS apresentadas, de acordo com o 

disposto neste EDITAL. 

11.13.  O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos 

PROPONENTES decorrentes de sua participação na LICITAÇÃO dará causa à 

execução das GARANTIAS, mediante notificação prévia do LICITANTE, sem 

prejuízo das demais penalidades previstas no EDITAL ou na legislação aplicável. 

11.14.  As GARANTIAS também responderão pelas multas, penalidades e 

indenizações devidas pelo PROPONENTE ao PODER CONCEDENTE durante 

a LICITAÇÃO, inclusive no caso de recusa de celebração do CONTRATO pela 

ADJUDICATÁRIA, não sendo excluída, em qualquer caso, a sua 

responsabilidade e obrigação de ressarcir eventuais perdas e danos que não 

sejam suportadas pelas GARANTIAS. 
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12. DO ENVELOPE 2 – CREDENCIAMENTO 
 
12.1.    O LICITANTE poderá se credenciar perante a COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO, no dia designado para a sessão pública de entrega dos 

envelopes, com no máximo de 02 (dois) representantes, mediante a 

apresentação de documento de identidade ou outro documento equivalente e 

mais comprovação de sua representação, a qual deverá se dar por meio da 

apresentação de: 

 
12.1.1. Instrumento de Procuração que comprove poderes para praticar todos 

os atos referentes ao certame, inclusive para interposição e desistência de 

recurso, acompanhado do(s) documento(s) que comprove(m) os poderes 

conferido(s) pelo(s) outorgante(s). 

 
12.1.1.1.         No caso de CONSÓRCIO, a procuração deverá ser outorgada pela 

sociedade líder ou sociedades líderes e será acompanhada de procurações das 

consorciadas à sociedade líder ou sociedades líderes. 

 
12.1.2. Contrato Social de Pessoa Jurídica ou documento equivalente, nos 

casos de participação de proprietário ou sócio da sociedade. 

 
12.1.2.1.         Para   esta   hipótese, em   se   tratando   de   CONSÓRCIO,   a 

representação será exercida pela sociedade líder ou sociedades líderes, 

devendo acompanhar o contrato social ou documento equivalente, as 

procurações das consorciadas à sociedade líder ou sociedades líderes. 

 

12.2.    Os documentos apresentados para credenciamento, com exceção do 

documento de identidade ou outro equivalente, serão retidos pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO e juntados ao processo administrativo da 

LICITAÇÃO. 

 
12.3.    Os representantes dos LICITANTES serão os únicos admitidos a intervir 

nas fases da LICITAÇÃO. 
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12.4. Os representantes poderão exercer a representação de uma só pessoa 

jurídica ou um só CONSÓRCIO, devendo acompanhar todos os atos do 

processo licitatório, em especial quanto à participação na sessão, até o seu 

encerramento. 

 

 

13. DO ENVELOPE 3 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

Habilitação Geral 

13.1. Não serão aceitos documento que comprove pendência e/ou 

irregularidade, ou ainda, que conste prazo para regularização de exigências. 

13.2. No ENVELOPE 3, e sem prejuízo dos documentos indicados nos itens 

subsequentes, o LICITANTE deverá apresentar: 

a) Carta de apresentação devidamente assinada; 

b) Declaração do LICITANTE isolado ou do CONSÓRCIO de que, caso 

ADJUDICATÁRIO, constituirá a SPE para assinatura do CONTRATO, segundo 

as leis brasileiras, com sede e administração no Distrito Federal. No caso de 

CONSÓRCIO, essa obrigação poderá ser suprida caso já conste do próprio 

instrumento de constituição de CONSÓRCIO, conforme; 

c) Declaração de que o objeto social da SPE a ser constituída se restringirá 

à execução do OBJETO do CONTRATO, o que deverá estar contemplado em 

seus atos constitutivos; 

d) Compromisso de integralização de capital social mínimo da SPE nos 

termos da MINUTA DO CONTRATO anexa a este EDITAL, de no mínimo de R$ 

12.000.000,00 (doze milhões de reais) e não poderá ser inferior a 5% (cinco por 

cento) do valor correspondente do investimento; e 

e) Compromissos de adoção, pela SPE, de padrões de governança 

corporativa e de contabilidade, e de elaboração de demonstrações financeiras 

padronizadas, nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei Federal nº 11.079/04, de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação 
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Societária Brasileira (Lei Federal nº 6.404/76 e alterações posteriores) e nas 

Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 

13.3. As empresas reunidas em CONSÓRCIO, também deverão apresentar o 

correspondente instrumento de constituição de CONSÓRCIO, firmado de acordo 

com as leis brasileiras, subscrito pelos CONSORCIADOS, contendo: 

13.4. O LICITANTE deverá apresentar individual ou por cada empresa 

integrante do CONSÓRIO o ato constitutivo 

a) Denominação do CONSÓRCIO; 

b) Composição do CONSÓRCIO, indicando o percentual de participação de 

cada empresa CONSORCIADA no capital da futura SPE; 

c) Objetivo do CONSÓRCIO, que deverá ser compatível com esta 

LICITAÇÃO e com o OBJETO do CONTRATO; 

d) Indicação da líder ou líderes do CONSÓRCIO, que deverá ser empresa 

brasileira; 

e) Procuração outorgando à líder do CONSÓRCIO poderes expressos, 

irretratáveis e irrevogáveis para concordar com condições, transigir, 

compromissar-se, assinar quaisquer papéis, documentos e instrumentos de 

contratação relacionados a esta LICITAÇÃO e à execução do OBJETO do 

CONTRATO; e 

f) declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO, vigente 

a partir da DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, de aceitação de 

responsabilidade solidária, nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93, com 

suas alterações, no tocante ao OBJETO desta LICITAÇÃO, cobrindo 

integralmente todas as obrigações assumidas na PROPOSTA, sendo que tal 

responsabilidade solidária somente cessará, no caso de o CONSÓRCIO não ter 

sido o LICITANTE vencedor, em até 30 (trinta) dias contados da DATA DE 

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO. 

g) Declaração expressa de todos os participantes do CONSÓRCIO, da 

responsabilidade solidária pelos atos praticados, tanto na fase de LICITAÇÃO 

quanto de execução do CONTRATO. 
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Habilitação Jurídica 

13.5. O LICITANTE deverá apresentar individual ou por cada empresa 

integrante do CONSÓRIO o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

incluindo, se houver, as alterações realizadas desde a última consolidação, 

devidamente registrados na Junta Comercial competente, nos seguintes termos: 

a) No caso de sociedades por ações e sociedades limitadas, quando 

aplicável, acompanhados dos documentos devidamente registrados de eleição 

dos seus administradores e, no caso de sociedades por ações, das respectivas 

publicações na imprensa; 

b) No caso de fundos, inscrição ou registro do ato constitutivo, 

acompanhados da ata que elegeu a administração em exercício, do regulamento 

em vigor e, se aplicável, da autorização da Secretaria de Previdência 

Complementar; 

c) No caso de instituições financeiras, e sem prejuízo das demais exigências 

aplicáveis, comprovação da autorização de funcionamento como instituição 

financeira, emitida pelo Banco Central do Brasil; 

d) Decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país, nos termos do art. 28, V, da 

Lei Federal nº 8.666/93, e ato de registro ou autorização para funcionamento, 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Habilitação Econômico-Financeira 

13.6. O LICITANTE deverá apresentar individual ou por cada empresa 

integrante do CONSÓRIO os seguintes documentos para comprovação de 

qualificação econômico-financeira: 

a) Para qualquer tipo de sociedade empresária: certidão negativa de pedido 

de falência e recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial do Estado 

da empresa, com data de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da 

sessão pública de abertura dos ENVELOPES; 

b) Para sociedades simples: certidão expedida pelo Distribuidor Judicial das 

Varas Cíveis em geral (Execução Patrimonial), datada de, no máximo, 90 
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(noventa) dias anteriores à data da sessão pública de abertura dos 

ENVELOPES; 

c) Balanço patrimonial e respectivas demonstrações contábeis referentes ao 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, devidamente registrados, 

de acordo com legislação vigente; 

d) Comprovação, por meio das demonstrações financeiras mencionadas 

acima, pelo LICITANTE ou por todas as empresas integrantes do CONSÓRCIO, 

de boa situação financeira, avaliada da seguinte maneira: 

i. Para todas as LICITANTES, com exceção dos fundos de investimento e das 

entidades de previdência complementar, comprovação do Índice de Liquidez 

Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), apurado com os valores 

constantes do balanço consolidado, de acordo com a seguinte fórmula: ILG = 

(Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível 

em Longo Prazo);  

ii. Para as LICITANTES constituídas sob a forma de fundo de investimento, 

comprovação do índice de alavancagem (IA) igual ou inferior a 2,5 (dois vírgula 

cinco), apurado a partir das demonstrações financeiras do último exercício, de 

acordo com a seguinte fórmula: IA = Captação Total / Patrimônio Líquido, em 

que a “captação total” corresponde ao passivo real menos o patrimônio líquido e 

diversos; “patrimônio líquido” corresponde ao capital social integralizado, mais 

as reservas capitalizáveis e lucros, menos os prejuízos; e 

iii. Para os PROPONENTES constituídas sob a forma de previdência 

complementar, comprovação de índice de cobertura dos benefícios (ICB) igual 

ou superior a 0,7 (zero vírgula sete) apurado a partir das demonstrações 

financeiras do último exercício, de acordo com a seguinte fórmula: ICB = (AT – 

CC – EO – EC – F – BC – PrMI) / Bac, em que: 

AT = Ativo Total; 

CC = Contribuições Contratadas; 

EO = Exigível Operacional; 

EC = Exigível de Contingência; 
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F = Fundos; 

BC = Benefícios Concedidos; 

PrMI = Provisões Matemáticas a Integralizar; e 

Bac = Benefícios a Conceder. 

13.7. Para os fins das exigências contábeis, as sociedades anônimas deverão 

apresentar demonstrações contábeis por meio publicação no Diário Oficial do 

Distrito Federal, publicação em jornal de grande circulação. Os demais tipos 

societários e o empresário individual deverão apresentar cópia autenticada do 

balanço patrimonial. 

13.8. Comprovação de que o grau de endividamento da empresa, 

independentemente dos índices econômico apresentados, utilizando a fórmula 

abaixo, não é superior a 0,50: 

 
GE = PC+ELP, onde o resultado deverá ser 0,50 

                                     AT 
 

13.9. Caso as empresas estejam consorciadas, nenhuma das empresas poderá 

ter índice 0,50. O índice será extraído do somatório de todos os GE’s e dividido 

pela quantidade de empresas CONSORCIADAS. 

13.10. Caso haja empresa consorciadas o CCL do CONSORCIO será obtido 

pelo somatório dos respectivos CCL’s. 

 

Habilitação Fiscal e Trabalhista 

13.11. O LICITANTE deverá apresentar individual ou por cada empresa 

integrante do CONSÓRIO os seguintes documentos para comprovação de 

qualificação fiscal e trabalhista. 

a) Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda – CNPJ; 

b) Comprovação de registro no Cadastro de Contribuintes Distrital, se houver 

ou do domicílio ou sede do PROPONENTE; 

c) Certidão negativa conjunta, emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) 

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativamente aos 
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tributos administrados pela RFB e à Dívida ativa da União administrada pela 

PGFN; 

d) Comprovação de regularidade junto à Fazenda do PROPONEN-TE, por 

meio de certidões emitidas em, no máximo, 90 (noventa) dias da data da sessão 

pública de abertura dos envelopes. 

e) Comprovação de situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, por meio da Certidão Negativa de Débito – CND; 

f) Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, por meio do Certificado de Regularidade de Situação 

– CRS; e 

g) Comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante a apresentação da correspondente Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT). 

13.12. Serão aceitas como comprovação de regularidade fiscal e trabalhista 

certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativas que noticiem, 

em seu corpo, que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua 

exigibilidade suspensa. 

13.13. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO referentes à qualificação 

econômico-financeira e regularidade fiscal devem se encontrar válidos na data 

de apresentação das PROPOSTAS. 

13.14. Todos os documentos que não possuírem prazo de validade expresso 

reputar-se-ão com prazo de validade de 90 (noventa) dias contados da data de 

sua expedição. 

 

Habilitação Técnica 

13.15. O LICITANTE, ou, no mínimo, 01 (um) dos PROPONENTES integrantes 

do CONSÓRCIO, deverá apresentar, para efeito da qualificação técnica, os 

seguintes documentos. 

13.16. Quanto à regularidade junto ao conselho profissional competente 

apresentar: 
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i. Certidão de registro ou inscrição no respectivo Conselho profissional que 

fiscalize o exercício das atividades do LICITANTE e de seus responsáveis 

técnicos, ressalvando-se ao PODER CONCEDENTE a possibilidade de realizar 

diligência. 

ii. Atestado de Visita Técnica por preposto para tanto credenciado pelo 

LICITANTE ou empresa líder do CONSÓRCIO; a visita técnica deverá ser 

previamente agendada perante a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e 

concluída até 05 (cinco) dias úteis da data da abertura, que expedirá, ao seu 

término, o respectivo atestado de visita do Licitante expressamente 

conhecimento e anuência com todos os termos deste edital bem como com as 

condições e local de prestação dos serviços. 

a) Comprovação de que cada empresa CONSORCIADA, individualmente, 

seja devidamente registrada nos respectivos Conselhos de Classe e uma delas 

seja registrada no Conselho Regional de Nutrição – CRN no DF; 

b) comprovação de possuir, em seu quadro permanente, na DATA DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de 

atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no órgão de 

classe competente, no caso de profissional responsável por obra, apresentar 

respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo Conselho Regional 

correspondente, que comprove(m) ter o(s) profissional(s) executado, para 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, obras e serviços com 

características técnicas similares a do objeto da presente LICITAÇÃO, cujas 

parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as abaixo 

indicadas; 

13.17. Capacidade de produção: 

a) A empresa ou consorcio deverá comprovar o percentual mínimo de 50% 

(cinquenta por cento) sob o total das refeições diárias atribuídas a todos do RC’s; 

b) Atestado de Capacidade Técnica registrado no Conselho Regional de 

Nutricionistas da respectiva região onde a empresa executa seus serviços, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 
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empresa realizado ou estar realizando o fornecimento dos serviços, compatível 

em característica, quantidades e prazos com o objeto do Termo de Referência; 

c) Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de 

qualificação o técnica, considera(m)-se compatível(eis) o(s) atestado(s) que 

expressamente certifique(m) que a empresa já forneceu 16.500 refeições/dia, 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) das refeições estimadas na PPP 

implementada, não sendo computável os atestados de desjejum, lanche ou ceia. 

d) A empresa pode apresentar tantos atestados de capacidade técnica 

quantos julgar necessários para comprovar que já forneceu refeições 

semelhantes ao deste Projeto Básico. 

e) Admite-se a soma do quantitativo de serviços de refeição nos atestados 

apresentados, desde que tenham sido realizados no período de 12 (doze) 

meses. 

f)  Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 

se decorrido pelo menos um ano do início de sua execução, exceto se firmado 

para ser executado em prazo inferior. 

g) O licitante deve disponibilizar todas as informações necessária 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, cópia do 

contrato e seus respectivos aditivos que deram suporte à contratação; 

h) O Licitante deverá apresentar, quando da habilitação da empresa, o 

atestado registrado chancelado/validado da empresa no Conselho Regional de 

Nutrição em plena validade. 

 

13.18. A comprovação de que os profissionais de nível superior, detentores dos 

atestados apresentados, pertencem ao quadro permanente de pessoal do 

PROPONENTE dar-se-á por meio de: 

a) cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotações de Carteira 

de Trabalho e Previdência Social – CTPS, acompanhada da respectiva Ficha de 

Registro de empregados, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT (Decreto-Lei nº 5.452/43); 
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b) no caso de sócios, mediante cópia autenticada do contrato social ou 

estatuto social; 

c) quando se tratar de dirigente de empresa, tal comprovação poderá ser 

feita por meio de cópia da Ata da Assembleia, referente à sua investidura no 

cargo ou o contrato social ou o estatuto social; 

13.19. Serão admitidos, para os fins das comprovações e dos quantitativos 

referidos nos subitens anteriores, o somatório de até 02 (dois) atestados, do 

mesmo PROPONENTE ou de diferentes empresas integrantes do 

CONSÓRCIO.  

13.20. A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de 

diligência da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, nos termos deste EDITAL, 

sendo que a sua desconformidade implicará na inabilitação da PROPOSTA, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações 

prestadas.  

13.21. No caso de CONSÓRCIOS, a comprovação ocorrerá pela agregação da 

experiência dos CONSORCIADOS, devendo o CONSÓRCIO comprovar a 

totalidade da experiência exigida neste EDITAL, observado, mesmo para o 

CONSÓRCIO, o limite máximo de atestados estabelecido neste EDITAL. 

13.22.  Os atestados emitidos em nome do CONSÓRCIO deverão especificar 

claramente o serviço ou o item efetivamente executado por cada um dos seus 

integrantes. 

 

Habilitação Específica 

13.1. Além dos documentos já referidos para a habilitação jurídica, a 

qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal, trabalhista e a 

qualificação técnica, os PROPONENTES deverão apresentar, ainda, os 

seguintes documentos, devidamente acompanhados da comprovação dos 

poderes de seus signatários: 

a) Declaração de compromisso de cumprimento do disposto no art. 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal; 
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b) Declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da 

LICITAÇÃO; 

c) Minuta do estatuto social da SPE, cujas disposições não poderão 

contrariar ao disposto neste EDITAL e na MINUTA DO CONTRATO. 

 

14. DO ENVELOPE 4 – PROPOSTA TÉCNICA 
 
14.1. Após o procedimento de verificação da habilitação, o Envelope n° 04 – 

Proposta Técnica dos licitantes classificados será aberto na mesma sessão, 

desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de 

recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o prazo 

regular de curso da fase recursal. 

14.2. A proposta técnica deverá estar no envelope “PROPOSTA TÉCNICA”, 

redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente, 

datilografada, digitada ou impressa por outro meio eletrônico, em duas vias, 

(Uma original e outra cópia) sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, 

borrões, rasuras ou entrelinhas, devendo a última folha ser assinada e as demais, 

preferencialmente, rubricadas pelo representante legal da licitante e dela deverá 

constar: 

a) identificação da licitante (nome, endereço, telefone, e-mail e CNPJ/MF), 

assinatura do representante legal da proponente, bem como o número do Edital 

desta CONCORRÊNCIA, dia e hora de abertura da licitação; 

 

b) descrever as características técnicas dos serviços observando as 

especificações constantes do Anexo 24 – Condições de Participação e 
Critérios de Avaliação das Propostas, parte integrante do Projeto Básico - 

Anexo I deste edital, apresentadas, de preferência, na mesma ordem daquele 

subitem; 

c)  apresentar todas as informações e documentos necessários à verificação 

da existência do atributo técnico, conforme disposto no item x do Anexo 24 – 

Condições de Participação e Critérios de Avaliação das Propostas, parte 
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integrante do Projeto Básico - Anexo I deste edital, Eixo 1 – Experiência e 

Capacidade da Licitante, Eixo 2 – Qualidade Técnica de Proposta, e Eixo 3 – 

Qualificação e Experiência da Equipe Técnica. 

d) prazo de validade da proposta não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contado 

da data da sessão de recebimento da documentação e das propostas. Na falta 

de tal informação será considerado aceito  pela  licitante  o  prazo,  mínimo,  citado 

anteriormente; 

e) conter numeração sequencial, e na ordem indicada, a fim de permitir maior 

rapidez na conferência e exame correspondentes. Exemplo: 1/10, 2/10...10/10. 

f) deverá declarar que não haverá substituição na equipe técnica, salvo em casos 

justificados e aceitos pela CONTRATANTE, e nestes casos deverá ser 

apresentado o currículo do novo técnico a ser incluído na equipe. 

g) prestar quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou 

convenientes. 

14.3. O ENVELOPE nº 4 , deverá conter todas as documentações, que 

deverão ser apresentadas em 2 (duas) vias, em volumes distintos, de conteúdos 

idênticos, devendo conter folhas numeradas sequencialmente, todas rubricadas 

e afixadas entre si, encadernadas, preferencialmente em tamanho A4, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 

14.4. Uma  das  vias  deverá  conter  originais  ou  cópias  autenticadas  (Via  

Original),  a  qual  se destinará à juntada no processo, sendo que a outra via (Via 

Cópia), deverá conter cópias. Cada via deverá conter na capa a titulação do 

conteúdo, o nome da PROPONENTE, o número desta Concorrência e o seu 

objeto. 

14.5. Cada uma das vias deverá conter o Termo de Início e o Termo de 

Encerramento, este ao final do volume. O Termo de Início deverá conter a 

indicação da quantidade de folhas que o compõem e o seu conteúdo (índice dos 

documentos). 
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15. DO ENVELOPE 5 – PROPOSTA COMERCIAL 

15.1. Após o procedimento de verificação da Proposta Técnica, o Envelope 

n°05 – Proposta de Preços dos licitantes classificados será aberto na mesma 

sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido  expressamente do direito 

de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o 

prazo regular de curso da fase recursal. 

15.2. Ultrapassada a fase de classificação da Proposta Técnica e aberta a 

Proposta de Preços, não cabe desclassificar o licitante por motivos relacionados 

com a habilitação e/ou classificação, salvo em razão de fato superveniente ou só 

conhecidos após os julgamentos. 

15.3. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a sessão para 

análise da Proposta de Preços. 

15.4. A proposta de preço deverá ser redigida em língua portuguesa, 

datilografada, digitada ou impressa por outro meio eletrônico, em duas vias (uma 

original e outra cópia), sem alternativas, opções, emendas, entrelinhas ou 

ressalvas, borrões ou rasuras, devendo a última folha ser assinada e as demais, 

preferencialmente rubricadas pelo representante legal da licitante, dela 

constando: 

a) identificação da licitante (nome, endereço, telefone, email, CNPJ/MF), e 

referência a esta licitação; 

b) contemplar todas as atividades previstas; 

c) declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos, todos os 

custos e despesas de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta 

licitação. Na falta de tal declaração, será considerada como inclusa nos preços 

toda e qualquer despesa; 

d)  declaração expressa de que os preços cotados são fixos e irreajustáveis. 

Na falta de tal declaração será considerada aceita pela licitante a condição desta 

alínea; 

e) prazo de validade da proposta não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contado 

da data da sessão de recebimento da documentação e das propostas. Na falta 



 

Página	37	de	117	
	

de tal informação  será  considerado  aceito  pela  licitante  o  prazo,  mínimo,  

citado anteriormente; 

f) declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital 

e seus Anexos. A falta de tal declaração será considerada aceita pela licitante a 

condição desta alínea. 

g)  indicar o nome, a qualificação, RG, CPF e endereço do preposto autorizado 

a firmar contrato. 

 

 

15.1.4.                O envelope nº 5 , deverá ser apresentado em 2 (duas) vias, 

em volumes distintos,  de conteúdos idênticos,  devendo conter folhas 

numeradas sequencialmente, todas rubricadas e afixadas entre  si,  

encadernadas,  preferencialmente  em  tamanho  A4,  sem  emendas,  rasuras,  

entrelinhas  ou ressalvas. 
 

15.1.5.                Uma  das  vias  deverá  conter  originais  ou  cópias  autenticadas  

(Via  Original),  a  qual  se destinará à juntada no processo, sendo que a outra via 

(Via Cópia), deverá conter cópias. Cada via deverá conter na capa a titulação do 

conteúdo, o nome da PROPONENTE, o número desta Concorrência e o seu 

objeto. 
 

15.1.6.                Cada uma das vias deverá conter o Termo de Início e o Termo 

de Encerramento, este ao final do volume. O Termo de Início deverá conter a 

indicação da quantidade de folhas que o compõem e o seu conteúdo (índice dos 

documentos) 
 

15.1.7.                Caso  haja  diferença  entre  algum(ns)  dos  documentos,  

valerá(ão)  o(s)  documento(s) original(is) ou autenticado(s). 
 

15.1.8.                A licitante poderá apresentar quaisquer outras informações afins 

que julgar necessárias ou convenientes. 
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15.1.9.                Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha 

deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 

pretendida. 
 

15.1.10.             Não serão admitidas propostas que apresentem cotação 

alternativa ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 
 

a) 15.1.11.             Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “Propostas”, 
não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no 
resultado desta licitação, ressalvadas aquelas destinadas a sanar 
evidentes erros formais, tais como: 

 

b) 15.1.11.1.          pelo representante credenciado, erros de soma e/ou 
multiplicação, falta de data e/ou rubrica das propostas, caso esteja 
presente à reunião de abertura dos envelopes “Propostas”, e 

 

c) 15.1.11.2.        falta do CNPJ e/ou endereço completo, que também poderá 
ser suprida mediante preenchimento  pela  CEL,  a  partir  dos  dados  
constantes  dos  documentos  apresentados  dentro  do Envelope nº 3 – 
Habilitação. 

 

d) 15.2.             Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

e) 15.3.             Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta 
apresentada, seja quanto ao preço, prazo de execução, forma de 
pagamento ou outra condição que importe em modificação dos termos 
originais. 

 
 

Capítulo III – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

16. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

16.1. Serão realizadas 2 (duas) sessões públicas, observados os 

procedimentos previstos neste EDITAL e na legislação, das quais serão lavradas 

atas circunstanciadas dos atos e fatos dignos de registro, assinadas pelos 

membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes das 

LICITANTES presentes. 
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16.2. A PRIMEIRA SESSÃO será realizada no dia, hora e local previstos no 

subitem 3.1. deste EDITAL da seguinte forma: 

a) Identificar os LICITANTES que apresentaram as Garantias nas condições 

estabelecidas neste EDITAL; 

b) Receber os Envelopes 2, 3, 4 e 5; 

c) Conferir se esses envelopes estão em conformidade com as disposições 

deste EDITAL; 

d) Rubricar, no fecho, os Envelopes 3, 4 e 5 e separar o Envelope nº 3, que 

permanecerá fechado sob a guarda e responsabilidade da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO; 

e) Abrir, retirar e rubricar o conteúdo do Envelope 1; 

f) Colocar à disposição dos representantes das LICITANTES, para exame, 

os documentos constantes do Envelope 1; 

g) A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO passará a analisar o 

ENVELOPE 3 – Documentos de Habilitação; 

h) Suspender os trabalhos para análise e julgamento da Habilitação; e 

i)  Encaminhar a Habilitação para análise e julgamento da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

16.3. A SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA será realizada no dia, hora e local 

previamente informado e divulgado no DODF e dela só participarão as licitantes 

previamente classificadas no julgamento da Habilitação, depois de decididos 

todos os recursos e terá a seguinte pauta inicial: 

a) Identificar os representantes das licitantes habilitadas; 

b) A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO passará à análise e o 

julgamento da PROPOSTA TÉCNICA; 

c) Após conferida e apreciada a documentação e verificada a situação das 

LICITANTES serão anunciadas, se possível na mesma sessão, as licitantes 

habilitadas e as inabilitadas na licitação; 

d) Abrir, retirar e rubricar o conteúdo dos Envelope 4; 

e) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame, os 

documentos que constituem o Envelope 4; 
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16.4. Caso não haja interposição de recurso haverá prosseguimento do 

procedimento ou caso contrário a sessão será suspensa, depois de decididos 

todos os recursos e terá a seguinte pauta inicial: 

a) Identificar os representantes das licitantes habilitadas; 
b) A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO passará à análise e o 

julgamento da PROPOSTA COMERCIAL; 

c) Após conferida e apreciada a documentação e verificada a situação das 

LICITANTES serão anunciadas, se possível na mesma sessão, as licitantes 

habilitadas e as inabilitadas na licitação; 

d) Abrir, retirar e rubricar o conteúdo dos Envelope 5; 

e) Colocar à disposição dos representantes das licitantes, para exame, os 

documentos que constituem o Envelope 5; 

f) Declarar vencedora do julgamento final das Propostas, com a indicação 

da ordem de classificação. 

16.5. Da(s) sessão(ões) realizada(s) será(ão) lavrada(s) ata(s) 

circunstanciada(s), registrando-se todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes, a qual será ao final assinada pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes dos LICITANTES.  

16.6. A critério da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, todas as decisões 

referentes a esta CONCORRÊNCIA poderão ser divulgadas conforme a seguir: 

a. Nas sessões de abertura de envelopes, quando presentes todos os 

prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão (§ 1º, Art. 109, Lei 

Federal nº 8.666/93); 

b. Na Imprensa Oficial; ou, 

c. Por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do 

recebimento da comunicação pelas licitantes. 

16.7. É vedada, após o recebimento dos envelopes, a inclusão de informações 

ou documentos que deveriam constar originalmente nos mesmos. 

16.8. Antes do aviso oficial do resultado desta licitação, não serão fornecidas, 

a quem quer que seja, quaisquer informações referentes à adjudicação dos 

contratos ou à análise, avaliação ou comparação entre as propostas.  
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16.9. A decisão da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO somente será 

considerada definitiva, após a homologação e adjudicação pela instância 

superior. 

 

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

17.1. Em conformidade com o disposto no art. 109, I, da Lei Federal nº 8.666/93, 

os PROPONENTES poderão recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação do ato ou da lavratura da ata, da decisão sobre: 

a) Validação das condições para a apresentação das GARANTIAS, 

b) Habilitação ou inabilitação do LICITANTE; 

c) Julgamento das propostas TÉCNICA e COMERCIAL; 

d) Anulação ou revogação da licitação; 

e) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração 

ou cancelamento; 

f) Rescisão do contrato, conforme previsto no art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

g) Rescisão do contrato, previsto no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; e 

h) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

17.2. Somente os recursos contra atos decisórios indicados nos subitens 12.1., 

“b” e “d”, terão efeito suspensivo, quanto aos demais, fica facultado à autoridade 

competente, motivadamente, dar efeito suspensivo aos demais recursos.  

17.3. O recurso, somente por meio físico, será direcionado ao Secretário de 

Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal, por intermédio do Presidente 

da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, devendo ser protocolado no 

endereço constante no preâmbulo deste Edital [.]. 

17.4. A interposição de recurso será publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal para impugnação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, por meio de 

protocolo no endereço constante no preâmbulo deste Edital [.]. 

17.5. É facultado à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do recurso, 

ou no caso de não o fazer, direcionar o recurso à autoridade superior 

competente, no mesmo prazo. 
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17.6. Para todo recurso será considerado para contagem do prazo o primeiro 

dia útil seguinte da intimação, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do 

vencimento. 

17.7. No caso do recurso ser deferido, os atos impugnados serão considerados 

inválidos. 

17.8.  Na hipótese de recurso protocolado fora do prazo ou em local diverso do 

definido neste EDITAL será inadmitido. 

17.9. Qualquer decisão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

18.1. À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO é a responsável pelo resultado 

da LICITAÇÃO. 

18.2.  O objeto da LICITAÇÃO será adjudicado pelo PODER CONCEDENTE 

após homologação que será convocado pelo meio de publicação no Diário Oficial 

do Distrito Federal. 

18.3.  Deve a LICITANTE ADJUDICATÁRIA assinar o CONTRATO, no prazo 

de até 60 (sessenta) dias contados da data da mencionada publicação, podendo 

ser prorrogado por até outros 60 (sessenta) dias se solicitado durante o seu 

transcurso pela ADJUDICATÁRIA e desde que decorra de motivo devidamente 

justificado e aceito pelo PODER CONCEDENTE. 

18.4.  Na hipótese de a LICITANTE ADJUDICATÁRIA não comparecer para a 

assinatura do CONTRATO no prazo fixado, é facultado ao PODER 

CONCEDENTE, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao 

faltoso e da execução da GARANTIA DE PROPOSTA e DO PROJETO, 

convocar os PROPONENTES remanescentes na respectiva ordem de 

classificação, nos termos do art. 13, III, da Lei Federal nº 11.079/04. 

18.5.  O PODER CONCEDENTE poderá, mediante decisão devidamente 

justificada em favor do interesse público, revogar a licitação, mediante 

indenização do PROJETO pelo PODER CONCEDENTE. 
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. No caso da LICITANTE ADJUDICATÁRIA se recursar a assinar o 

CONTRATO dentro do prazo estabelecido no item 13.3., restará ao PODER 

CONCEDENTE aplicar as seguintes sanções: 

a) Multa correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do 

CONTRATO, que poderá ser executada por meio da GARANTIA DA 

PROPOSTA; 

b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

19.2. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas 

cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração, assegurada ampla 

defesa à ADJUDICATÁRIA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato, e de 10 (dez) dias, para a hipótese de aplicação da declaração 

de inidoneidade.  

19.3. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 

Administração e a sanção de declaração de inidoneidade também poderão ser 

aplicadas àqueles que retardarem indevidamente o andamento da LICITAÇÃO, 

àqueles que fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal e àqueles que 

não mantiverem a PROPOSTA COMERCIAL. 

19.4.  O PROPONENTE que tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os 

objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com 

o PODER CONCEDENTE em virtude de atos ilícitos praticados estará sujeito à 

aplicação das sanções previstas no art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93, sem 

prejuízo da execução da GARANTIA DE PROPOSTA e do PROJETO, com 
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respaldo no art. 88 da Lei nº 8.666/93, garantido o direito prévio ao contraditório 

e a ampla defesa. 

 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES ATINENTES AO CONTRATO 
20.1. Para a assinatura do CONTRATO, a ADJUDICATÁRIA deverá constituir 

uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. 

20.2.  Caso a ADJUDICATÁRIA seja LICITANTE individual, deverá criar 

subsidiária integral para atender ao disposto no item precedente, devendo firmar 

o CONTRATO e assumir responsabilidade solidária em relação à subsidiária 

integral. 

20.3.  Em até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para assinatura do 

CONTRATO, a ADJUDICATÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE 

os documentos que comprovem ter constituído a SPE, com a integralização de 

capital social no valor mínimo de R$12 milhões, apresentando a correspondente 

certidão emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal e inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

20.4.  No mesmo prazo estipulado no item anterior, a ADJUDICATÁRIA deverá 

comprovar ao PODER CONCEDENTE que ressarciu os responsáveis pela 

elaboração dos ESTUDOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO, no montante de R$ 

[•] ([•] reais), conforme autorizado pelo art. 21 da Lei Federal n° 8.987/95 e nos 

termos do Procedimento de Manifestação de Interesse 01/2019-SEPE. 

20.5.  A CONTRATADA deverá apresentar à Administração do PODER 

CONCEDENTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da 

assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente 

ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, 

podendo essa optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária. 

20.6.  O valor da garantia contratual, quando não executada, não reverterá ao 

Poder Concedente, devendo ser liberada após o recebimento definitivo do objeto 

licitado. 
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20.7. Em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do CONTRATO, a 

ADJUDICATÁRIA também deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE, o 

Plano de Obra e de Operação dos Restaurantes Comunitários, em formato 

impresso e digital editável. 

20.8.  O PODER CONCEDENTE deverá se pronunciar sobre a aceitabilidade 

do plano a que se refere o subitem anterior em até 10 (dez) dias do seu 

recebimento. 

20.9.  Durante o período de análise, é facultada às PARTES a realização de 

reuniões para eventuais esclarecimentos e ajustes pontuais sobre o Plano de 

Obra e de Operação dos Restaurantes Comunitários. 

20.10.  A não aceitabilidade do PODER CONCEDENTE quanto ao plano 

apresentado deverá ser motivada, sendo-lhe facultado abrir, para a 

ADJUDICATÁRIA, prazo adicional para a realização de ajustes. 

20.11.  A fim de assegurar o fluxo dos pagamentos contratuais devidos à 

CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE abrirá, junto a instituição 

financeira de inquestionável reputação, conta vinculada destinada a viabilizar a 

disciplina dos fluxos dos recursos provenientes da arrecadação. 

20.12.  A contratação da conta vinculada também será condição precedente para 

a assinatura do CONTRATO. 

20.13.  Preenchidos todos os requisitos para a assinatura do CONTRATO, o 

PODER CONCEDENTE emitirá o respectivo TERMO DE ENTREGA DA 

GESTÃO DOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS, cuja eficácia estará 

condicionada à publicação do CONTRATO no Diário Oficial do Distrito Federal, 

a partir do quê se considerará iniciada a OPERAÇÃO da CONCESSÃO para 

todos os efeitos legais. 

20.14. Custos de agua, energia elétrica e IPTU (se houver) serão de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a partir da emissão do habite-se de 

cada um dos RC’s. 

 

21. DO CONTRATO 

21.1. O CONTRATO obedecerá aos termos da minuta constante deste EDITAL. 
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21.2. A legislação brasileira aplicável será aquela em vigor na data dos atos ou 

fatos que vierem a ocorrer. 

21.3.  O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação do extrato do 

CONTRATO, bem como de seus aditamentos, no Diário Oficial Distrito Federal, 

nos termos da legislação vigente. 

 

22. DA CONCESSIONÁRIA 

22.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SPE, constituída sob a forma de 

sociedade por ações, nos termos das leis brasileiras, tendo por finalidade a 

exploração do OBJETO da CONCESSÃO e devendo, ainda, estar sediada no 

Distrito Federal. 

22.2. O capital social mínimo integralizado da CONCESSIONÁRIA será de R$ 

12.000.000,00 (doze milhões de reais) nos termos estabelecidos na MINUTA DO 

CONTRATO. 

22.3.  A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante o prazo da CONCESSÃO, 

reduzir o seu capital social abaixo do valor mínimo acima especificado, sem 

prévia e expressa autorização, por escrito, do PODER CONCEDENTE. 

22.4.  O estatuto social da CONCESSIONÁRIA deverá contemplar cláusula que 

vede alteração de seu objeto social sem prévia e expressa anuência, por escrito, 

do PODER CONCEDENTE. 

22.5.  O exercício social da CONCESSIONÁRIA e o exercício financeiro do 

CONTRATO coincidirão com o ano civil, feita exceção ao primeiro ano, que terá 

início com a DATA DA ORDEM DE INÍCIO. 

22.6.  A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar 

contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme 

regulamento, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas 

na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal nº 6.404/76 e alterações 

posteriores), em regras e regulamentações da CVM e das Normas Contábeis 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, nos termos do § 3º do 

art. 9º da Lei Federal nº 11.079/04. 
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22.7.  A CONCESSIONÁRIA estará vinculada, durante todo o prazo da 

CONCESSÃO, ao disposto no CONTRATO e no EDITAL. 

 

23. DAS DIRETRIZES AMBIENTAIS 

23. 1. As diretrizes ambientais estão dispostas no Caderno Jurídico. 

 

24. DA FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO 

24.1. A fiscalização da CONCESSÃO, abrangendo todas as atividades da 

CONCESSIONÁRIA, durante todo o seu prazo de vigência, será executada pelo 

PODER CONCEDENTE, nos termos da MINUTA DO CONTRATO. 

24.2. A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou a 

qualquer outra pessoa por ele credenciada, o livre acesso aos livros e 

documentos relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como aos registros das 

atividades abrangidas pela CONCESSÃO, incluindo estatísticas, registros 

administrativos e contratos com terceiros, e prestará sobre esses, no prazo que 

lhe for estabelecido, os esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados. 

 

25. DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

25.2. Durante o prazo da CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais obrigações 

de prestar as informações estabelecidas no CONTRATO ou na legislação, a 

CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

a) Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e 

qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo 

cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO e que possa constituir 

causa de intervenção, caducidade da CONCESSÃO ou rescisão da 

CONCESSÃO; 

b) Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de toda e 

qualquer situação que corresponda a fatos que alterem de modo relevante o 

normal desenvolvimento da prestação do serviço, apresentando, por escrito e no 

prazo mínimo necessário, relatório detalhado sobre esses fatos, incluindo, se for 
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o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à 

CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou 

sanar os fatos referidos; 

c) Apresentar ao PODER CONCEDENTE, até 30 de junho de cada ano, um 

relatório de sua situação contábil; e 

d) Apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo estabelecido por este, 

outras informações adicionais ou complementares que este, razoavelmente e 

sem que implique ônus adicional significativo para a CONCESSIONÁRIA, venha 

a formalmente solicitar. 

 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26. DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1. Os LICITANTES interessados devem ter pleno conhecimento dos 

elementos constantes deste EDITAL, bem como de todas as condições gerais e 

peculiares do OBJETO a ser contratado, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua PROPOSTA 

ou do perfeito cumprimento do CONTRATO. 

26.2.  O PODER CONCEDENTE poderá revogar ou anular esta LICITAÇÃO 

nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante 

indenização do PROJETO pelo PODER CONCEDENTE. 

26.3.  O LICITANTE arcará com todos os custos relacionados com a 

preparação e apresentação de sua documentação e PROPOSTAS 

COMERCIAIS, não se responsabilizando o PODER CONCEDENTE, em 

nenhuma hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos 

seguidos na LICITAÇÃO ou os resultados desta. 

26.4.  Nenhuma indenização será devida aos LICITANTES pela elaboração e 

apresentação da documentação de que trata o presente EDITAL. 

26.5.  A apresentação da PROPOSTA COMERCIAL implica aceitação plena e 

total das condições deste EDITAL, ficando automaticamente prejudicada a 

PROPOSTA COMERCIAL que contrarie suas normas. 
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26.6.  Os prazos estabelecidos em dias, neste EDITAL e seus ANEXOS, contar-

se-ão em dias corridos, salvo se expressamente feita referência a dias úteis, 

devendo-se excluir o primeiro dia e contar-se o último. 

26.7.  Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o próximo dia 

útil nos casos em que a data de início ou vencimento coincidir com dia em que 

não houver expediente. 

 

Brasília – DF, [•] de [•] de [•]. 

 

SECRETARIA 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 
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ANEXO I  
DO PROJETO BÁSICO  

 
1. DO OBJETO 

1.1. O presente Projeto Básico tem por objeto a Concessão Patrocinada para 

o fornecimento de refeições, construção, revitalização/modernização, 

manutenção e operação dos restaurantes comunitários do Distrito Federal, 

conforme condições e especificações constantes deste Projeto Básico e seus 

Anexos. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1.  A Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 64, de 04 

de fevereiro de 2010, que alterou a redação do art. 6º da Constituição Federal, 

introduziu a alimentação como um direito social de todos os cidadãos, bem como 

a assistência aos desamparados, sendo, portanto, dever do Estado garantir a 

alimentação de forma regular, saudável, equilibrada e de qualidade nos aspectos 

da nutrição e da segurança alimentar. Nesse sentido, o programa “Restaurantes 

Comunitários” foi elaborado perante a necessidade de fornecer à população, 

prioritariamente em situação de insegurança alimentar do Distrito Federal, 

refeições saudáveis e adequadas, de acordo com os padrões higiênico-

sanitários, as recomendações nutricionais do Ministério da Saúde a um preço 

acessível. 

2.2. O Decreto Distrital n.º 33.329, de 10 de novembro de 2011 que 

regulamenta a Lei Distrital nº 4.601, de 14 de julho de 2011, que instituiu o Plano 

de Superação da Extrema Pobreza, dispõe em seu art. 11 que a rede de 

equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância 

com as normas federais, é “o conjunto de estruturas operacionais que têm como 

finalidade principal a redução dos índices de insegurança alimentar da 

população e a ampliação do acesso físico e financeiro a uma alimentação 

adequada e saudável, respeitando as diversidades culturais”. 
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2.3. Inserido nesse contexto, o programa dos Restaurantes Comunitários é 

uma modalidade de equipamento público de Segurança Alimentar e Nutricional 

de acesso universal, voltado prioritariamente às pessoas e famílias em situação 

de insegurança alimentar e nutricional, conforme preconizado no art. 11 § 2º do 

Decreto nº 33.329/2011. 

2.4. Sua implantação, por meio desta Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social, tem como meta a implantação de Unidades em áreas 

com maior índice de insegurança alimentar e vulnerabilidade social ou que 

alcance tais áreas, levando em consideração a cultura local e o respeito a hábitos 

saudáveis. 

2.5. Visando atender as pessoas e famílias em situação de insegurança 

alimentar e nutricional no Distrito Federal, a presente licitação busca evitar 

descontinuidade da política pública com a disponibilização de contratação 

imediata diante de impossibilidade das atuais contratadas em executar os 

ajustes ou do término da vigência dos ajustes já em execução, reduzir o número 

de licitações e dos custos operacionais envolvidos nessas operacionalizações e, 

por fim, dar maior transparência e vantagens aos licitantes. 

2.6. Destaca-se ainda, que o art. 175 da Constituição Federal, dispõe que 

cabe: 

“... ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o 
regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos”, portanto, 
convém registar que cabe ao Poder Público enquanto 
defensor da ordem jurídica e garantidor do interesse 
público, a satisfação das necessidades da população, 
através da prestação de alguns serviços, caracterizados 
como públicos. 
 

2.7. Considerando o estudo apresentado no Chamamento Público PMI nº 

01/2019 – SEPE, a licitação em lote único é mais aconselhável e/ou viável, e 

ainda de acordo com relatório da segunda pesquisa de Identificação e percepção 

social dos usuários dos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal 

incorrendo que todos os RC’s sigam uma mesma sistemática estrutural, material 

e humana. 
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3. JUSTIFICATIVO PREÇO ÚNICO/GLOBAL 
3.1. Cumpre esclarecer a realização de um único lote se dá em razão da 

urgência nutrição alimentar trabalha é decorrente de estudo detalhado sobre as 

características do objeto, seu modo de comercialização e os preços praticados 

no mercado, a fim de verificar a viabilidade técnica e econômica de dividir o 

objeto em lotes, e com isso permitir que um número maior de interessados 

participe da disputa, o que aumenta a competitividade e enseja a obtenção de 

melhores propostas. 

3.2. Ressalta-se que o quantitativo diário estimado para as refeições do tipo 

almoço foi resultado da média de refeições fornecidas em cada Unidade 

praticado até hoje, sendo que a esse resultado foi acrescida uma margem de 

aproximadamente 30%, referente à crescente demanda das Regiões 

Administrativas. 

3.3. Para as refeições do tipo café da manhã e jantar, o quantitativo diário foi 

estimado tendo como referência 75% (setenta e cinco por cento) do quantitativo 

estimado para as refeições do tipo almoço, e ainda nas demandas apresentadas 

nos Restaurantes Comunitários do Sol Nascente, Paranoá e Brazlândia, 

atualmente as unidades que servem a refeição do tipo café da manhã. 

3.4. Assim, com base em dados concretos, estatísticas e estudos recentes, 

acreditasse que a estimativa apresentada seja a demanda real de cada Unidade, 

considerando os valores das tarifas correntes. 

3.5. A essencialidade do serviço atrela-se à necessidade de existência e 

manutenção do contrato, pelo fato de eventual paralisação da atividade 

contratada implicar em prejuízo ao exercício das atividades da Administração 

contratante. 

3.6. Nesse sentido é a definição apresentada nos artigos 1° e 2° da Lei n° 

4.766, de 22 de fevereiro de 2012: 

 

Art. 1º As licitações para prestação de serviços 
continuados no âmbito dos Poderes do Distrito Federal 
obedecerão ao disposto nesta Lei, sem prejuízo das 
demais normas aplicáveis à matéria. 
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Art. 2º Não se tratando de substituição de empresas para prestação do 
mesmo serviço, os editais e os contratos disporão, em cláusula, que, na 
seleção dos empregados para os novos postos de trabalho, terão 
prioridade os trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agências 
do Trabalhador do Distrito Federal. 
§1º Para efeitos desta Lei, serviços continuados são os que envolvem as 
atividades instrumentais de limpeza e conservação, recepção, copa e 
cozinha, vigilância e segurança patrimonial, transportes, reprografia, 
telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações. 

 

3.7. E ainda o art. 15 da 2017 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

 

Art. 15. Os serviços prestados de forma continua são aqueles que, pela sua 
essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente 
e continua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade 
do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do 
órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a 
prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional. 

 
4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
4.1. A contratação obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995 e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de julho 

de 1993, Lei Distrital nº 3.792, de 02 de fevereiro de 2006 e alterações 

posteriores, bem como demais normativos constante no Instrumento 

Convocatório. 

4.2. A licitação deverá ser feita na modalidade de concorrência e seu 

julgamento se dará na forma do art. 2°, inciso III, e art. 15, inciso IV, da Lei 

Federal de nº 8.987/1995, qual seja, melhor proposta técnica, com preço fixado 

no edital;  

 

Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
[...] 

 III - concessão de serviço público precedida da execução 
de obra pública: a construção, total ou parcial, 
conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 
quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder 
concedente, mediante licitação, na modalidade de 
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concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 
que demonstre capacidade para a sua realização, por sua 
conta e risco, de forma que o investimento da 
concessionária seja remunerado e amortizado mediante a 
exploração do serviço ou da obra por prazo determinado; 
 
Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um 
dos seguintes critérios: 

[...] 
IV - Melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; 

 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
5.1. O critério de julgamento a ser adotado será o de melhor proposta técnica 
comercial e econômica, com preço fixado no edital, em atenção ao art. 15, 

inciso IV, da Lei nº 8.987/95. 

5.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações 

e exigências contidas neste Projeto Básico e/ou Edital, bem como aquelas que 

apresentarem memória de preço incorreta ou manifestamente inexequíveis, em 

consonância com o disposto no art. 48, II, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/1993. 

 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS 
6.1. Os tipos de refeições a serem ofertadas nos Restaurantes Comunitários 

são: café da manhã e/ou almoço e/ouß jantar. 

6.2. Na modalidade café da manhã, o horário de atendimento será, 

preferencialmente, entre 06h e 09h de segunda-feira a sábado. 

6.3. Na modalidade almoço, o horário de atendimento será, preferencialmente, 

entre 11h e 14h de segunda-feira a sábado. 

6.4. Na modalidade jantar, o horário de atendimento será, preferencialmente, 

entre 18h e 20h de segunda-feira a sexta. 

6.5. Na Unidade do Restaurante Comunitário da Ceilândia na modalidade 

almoço, o horário de atendimento será, preferencialmente, entre 10h30 e 14h de 

segunda-feira a sábado. 

6.6. Excepcionalmente, a CONTRATANTE poderá permitir horário especial 

para abertura e fechamento dos Restaurantes Comunitários, mediante 
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justificativa e desde que não atrapalhe o horário de distribuição de refeições nas 

demais modalidades. 

6.7. Conforme disposição do Decreto nº 40.234, de 05 de novembro de 2019, 

os valores a serem pagos pelos usuários nas refeições serão: no almoço, R$ 

1,00 (um real) para a população em geral, o valor a ser pago pelo usuário será 

de R$ 0,50 (cinquenta centavos) no café da manhã ou no jantar. 

6.8. Os valores a serem pagos pelos usuários poderão ser alterados a critério 

da Administração Pública, sendo vedada qualquer alteração por parte da 

CONTRATADA, desde que não altere a proporcionalidade inicial, 

desfavorecendo o usuário. 

6.9. Os valores pagos pelos usuários serão complementados com subsídio do 

Governo do Distrito Federal para atingir o Preço Único por Refeição. 

6.10. O número de refeições estimadas considera a vigência do contrato, ou 

seja, 30 (trinta) anos, baseando-se primordialmente nos históricos de demanda 

de cada Unidade, com funcionamento de segunda à sábado. Os quantitativos e 

valores estimados em preço único será estabelecidos no presente Projeto 

Básico. 

6.11. Para a modalidade almoço, será permitida a venda de refeições em 

embalagens tipo marmita para consumo externo, devendo conter a mesma 

quantidade e cardápio servido na Unidade, inclusive com salada e sobremesa, 

que deverão ser fornecidos em recipientes descartáveis, adequados e 

individuais. 

6.12. As refeições fornecidas nas embalagens do tipo marmita devem ser 

preparadas à vista do usuário na rampa de distribuição, ficando vedada a 

preparação prévia de marmita e lacradas sem o acompanhamento do usuário, 

ressalvados os casos autorizados pela CONTRATANTE. 

6.13. A embalagem do tipo marmita deverá ser térmica. 

6.14. No caso das refeições fornecidas nas embalagens do tipo marmita, a 

salada deverá ser acondicionada em embalagem plástica, individual, 

descartável, não reciclada, transparente e com vedação apropriada. 

6.15. No caso das refeições fornecidas nas embalagens do tipo marmita, 
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quando a sobremesa for fruta fatiada, deverá ser fornecida em embalagem 

plástica, individual, descartável, transparente e com vedação apropriada, na 

gramatura de 120g para fruta fatiada com casca e 100g para fruta fatiada sem 

casca. 

6.16. Para as modalidades café da manhã e jantar, será permitida a venda de 

refeições em embalagens descartáveis para consumo externo do usuário, cada 

item deverá ser embalado individualmente, em embalagens descartáveis e 

apropriadas para cada componente, devendo conter a mesma quantidade e 

cardápio servido para o consumo na Unidade. 

6.17. É vedada a entrega de quaisquer refeições em embalagens fornecidas 

pelos usuários. 

6.18. As informações constantes neste Projeto Básico deverão ser 

consideradas como parâmetro para a quantificação e orçamento do 

fornecimento e serviços a serem executados pela CONTRATADA. 

6.19. A CONTRATANTE deverá verificar os dados fornecidos e efetuar os 

levantamentos necessários ao início das atividades no Restaurante Comunitário 

após a assinatura do contrato. 

 
7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PRODUÇÃO 
As especificações técnicas dispostas a seguir são de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

7.1. DOS CARDÁPIOS: 

7.1.1. Afixar em mural e ao lado de cada caixa de venda de refeições, o cardápio 

do dia e da semana, em letras suficientemente grandes para possibilitar fácil 

leitura pelos usuários de todas as idades. 

7.1.2. Apresentar diariamente um prato modelo próximo às rampas de 

distribuição com os alimentos componentes da refeição do dia (café da manhã, 

almoço e jantar), indicando o porcionamento mínimo definido no Contrato, sem 

custo para a CONTRATANTE. 

7.1.3. Apresentar mensalmente sugestão dos cardápios, referentes ao café da 
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manhã, almoço e jantar, os quais deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

7.1.4. Os cardápios mensais serão elaborados em conjunto com nutricionistas 

da SUBSAN/SEDES e deverão ser seguidos, tanto quanto à composição quanto 

ao modo de preparo. 

7.1.5. A elaboração e planejamento dos cardápios deve observar alguns fatores, 

a fim de aproveitar melhor as qualidades nutricionais dos alimentos utilizados e 

ainda contribuir para redução de custos: 

7.1.6. As refeições em desconformidade com o cardápio pactuado e que 

gerarem prejuízo ao público atendido não serão consideradas para fins de 

pagamento, e as glosas serão realizadas nas proporções da tabela abaixo 

descrita: 

a. Safra de Alimentos: comprando produtos de safra, 

dando preferência ao que está em abundância, é 

possível aproveitar melhor as qualidades nutricionais 

dos alimentos, isto significa consumir melhor e 

desperdiçar menos, além de considerar os impactos 

ambientais, sociais e econômicos. 

b. Qualidade dos Alimentos: Produtos de maior 

qualidade rendem mais e diminuem o custo total da 

refeição; 

c. Quantidade: o preparo das quantidades necessárias 

é uma forma de evitar o desperdício; 

d. Aproveitamento: devem ser evitados os alimentos 

que não são totalmente aproveitados durante o 

processo de preparo, bem como os alimentos que 

exigem maior dispêndio de tempo na sua manipulação. 

Sempre que possível, os alimentos devem ser 

aproveitados integralmente; 

e. Aceitação dos cardápios: Adequar o cardápio à 

preferência do público atendido, observando os hábitos 

alimentares locais. 
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7.1.7. As refeições em desconformidade com o cardápio pactuado e que 

gerarem prejuízo ao público atendido não serão consideradas para fins de 

pagamento e as glosas serão realizadas nas proporções da tabela abaixo 

descrita: 

Tipo da Refeição Item Gramatura 
Percentual de Glosa 

(a se aplicado sobre o valor 
do subsídio de cada refeição 

desconforme) 
Café da Manhã Panificação 100g 30% 

Leite 200ml 20% 
Café 100ml 20% 

Manteiga 5g 5% 
Fruta Porção 20% 

Complementos - 5%  
Almoço Arroz 200g 10% 

Feijão 150g 10% 
Guarnição 100g 15% 
Saladas 100g 10% 

Prato Proteico 120g sem osso e 160g 
com osso 

40% 

Sobremesa Porção 5% 
Líquidos 200ml 5% 

Complementos - 5% 
Jantar Proteína 50g 45% 

Porcionamento 500ml ou 500g 
(dependendo da 

definição do cardápio 
do dia, conforme item 

7.1.51 a 7.1.53 

50% 

Complementos - 5% 

 

7.1.8. As glosas serão aplicadas de acordo com as ocorrências, conforme 

estabelecido no subitem anterior, devendo ser seguido o seguinte indicador de 

desempenho: 

 

INDICADOR DE DESEMPENHO: QUALIDADE DA REFEIÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

FINALIDADE Garantir o atendimento adequado aos usuários diariamente, por meio da 

obediência ao cardápio previamente pactuado em termos quantitativos e 

qualitativos, ressalvadas as exceções 

META Refeições servidas em conformidade quantitativa e qualitativa com cardápio 

previamente pactuado 

INSTRUMENTO DE 

MEDIÇÃO 

Quantidade de refeições servidas em desconformidade com cardápio 

previsto para o dia 

FORMA DE 

ACOMPANHAMENTO 

Contabilização das refeições desconformes pelos servidores responsáveis 

pela fiscalização 
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PERIODICIDADE Diária 

OBSERVAÇÕES Em caso de descumprimento de cardápio sem justificativa prévia, a empresa 

deverá ser oferecida pelo executor do contrato no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis após o ocorrido, assegurada a ampla defesa. 

 

7.1.9. As eventuais alterações de cardápio serão discutidas em conjunto pelas 

equipes técnicas da CONTRATADA e da CONTRATANTE, obedecendo aos 

quantitativos e dispositivos deste Projeto Básico, sendo passível de glosa 

qualquer alteração à revelia da CONTRATANTE. 

7.1.10. Em caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado, a 

CONTRATADA deverá solicitar previamente e por escrito à SUBSAN/SEDES a 

modificação do cardápio 

7.1.11. Elaborar fichas técnicas de todas as preparações do cardápio 

servido no Restaurante Comunitário e apresentá-las a SUBSAN/SEDES para 

aprovação prévia, estas fichas deverão estar disponíveis, na área de produção 

de alimentos para utilização da equipe de produção. 

7.1.12. Deverão ser encaminhadas as cópias de todas as fichas técnicas 

a SUBSAN/SEDES após 30 (trinta) dias de implantação e/ou em casos de novas 

preparações. 

7.1.13. Realizar os cálculos referentes ao valor nutricional de cada 

preparação, baseada na ficha técnica da própria Unidade, contendo valor 

energético por porção contratual, especificando o tamanho da porção em gramas 

e medidas caseiras, percentual de macronutrientes (carboidratos, sódio, 

proteínas e lipídios) e apresentar essa informação diariamente aos usuários, 

afixando-a no mural e junto à rampa, próxima aos pratos modelos. 

7.1.14. O valor nutricional das refeições deverá ser calculado com base 

nas recomendações nutricionais do Guia Alimentar para a População Brasileira, 

Ministério da Saúde, atendendo ao perfil nutricional da população sadia usuária 

do Restaurante, obtido por meio de estudos de avaliação do perfil nutricional da 

população usuária, sempre que possível. 

7.1.15. Apresentar obrigatoriamente, junto ao prato modelo, uma lista das 

preparações do dia que contenham glúten e/ou lactose, a titulo de informação 
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nutricional, bem como disponibilizar junto às preparações a informação de alerta 

“contém glúten e/ou lactose”. 

7.1.16. Fornecer refeições especiais de acordo com o cardápio pré-

estabelecido em datas comemorativas tais como: Aniversário de Brasília, Natal, 

Páscoa, Ano Novo, entre outras. 

7.1.17. Os cardápios especiais deverão ser compostos de produtos 

habitualmente consumidos nas respectivas datas comemorativas e serão 

apresentados e validados pela equipe de nutricionistas da CONTRATANTE, sem 

qualquer acréscimo ao valor a ser subsidiado. 

7.1.18. Utilizar preparações saudáveis no cardápio diário, priorizando 

preparações regionais, considerando redução dos teores de sal, gordura e 

açúcar acrescidos às preparações, redução de frituras, redução de embutidos e 

carnes processadas, oferta rotineira de frutas, legumes e verduras in natura (não 

processadas industrialmente) nas refeições. 

7.1.19. As preparações devem respeitar a identidade cultural e alimentar 

da população local, observando os atributos da alimentação saudável: cor, 

sabor, variedade, segurança sanitária e harmonia entre nutrientes. 

7.1.20. As refeições deverão ser preparadas e servidas respeitando-se as 

técnicas dietéticas apropriadas para cada gênero alimentício. 

7.1.21. É vedada a adição de aditivos químicos com o intuito de acentuar 

a coloração de qualquer preparação. 

7.1.22. O cardápio diário da refeição do tipo ALMOÇO deverá ser 

constituído, obrigatoriamente, de: 

a) ARROZ: beneficiado, polido, longo fino, tipo 1 ou 
parborizado, produzido diariamente. O porcionamento de 
arroz preparado deverá ser de 200g (duzentos gramas) per 
capita. 
b) FEIJÃO: novo, tipo 1, produzido diariamente. 
Podendo ainda ser composto (tutu, feijão tropeiro) no 
máximo duas vezes por semana. O porcionamento de feijão 
preparado deverá ser de 150g per capita. 
c) GUARNIÇÃO: variada, contendo folhosos ou 
legumes, raízes ou tubérculos, farofas ou massas. 
Quantidade mínima: 100g (cem gramas) per capita de 
preparação pronta. 
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d) SALADAS: sempre de 02 (dois) tipos de gêneros 
(verduras, legumes ou frutas) crus ou cozidos, servidos 
refrigerados e diariamente variados. O porcionamento 
deverá ser de 100g (cem gramas) per capita. 
e) PRATO PROTÉICO: carne bovina, suína, pescados, 
aves, vísceras, salgados e embutidos e proteínas vegetais 
preparados segundo as diversas variações da cozinha 
nacional e internacional. O porcionamento do prato proteico 
preparado e pronto para consumo deverá ser de no mínimo 
120g (cento e vinte gramas) de carne sem osso e 160g 
(cento e sessenta gramas) de carne com osso per capita. O 
porcionamento do peixe em postas deverá ser de no mínimo 
140g (cento e quarenta gramas). 

7.1.23. As carnes utilizadas devem ser de boa qualidade, sendo permitido, 

preferencialmente, o uso dos seguintes tipos: 

Carne Bovina: 
Acém – preparações cozidas, picadas ou moídas 

Patinho – preparações cozidas, picadas ou moídas 
Coxão Mole – preparações cozidas e picadas 
Fraldinha – preparações cozidas e assadas 

Costela – preparações cozidas 
Cupim – preparações assadas 

Frango: 
Coxa e sobrecoxa – preparações assadas ou cozidas 

Fil. de sassami – preparações cozidas ou iscas para grelhar 
Peito sem osso - preparações cozidas ou iscas para grelhar 

Carne suína: 
Paleta: preparações cozidas ou picadas ou em cubos 

Coxão mole: preparações cozidas ou picadas ou em cubos 
Pescados: 

Fil. de mapará: preparações empanadas ou assadas 
Posta de mapará: preparações cozidas, fritas ou assadas 

Posta de piramutaba: preparações cozidas, fritas ou assadas 
Fil. de merluza: preparações empanadas ou assadas 

Vísceras: 
Fígado – preparações grelhadas (bifes e iscas) 

Bucho – preparações cozidas 
 

7.1.24. A frequência dos pratos proteicos, em média, deverá ser:  

a) Carne bovina com osso – 2 (duas) x mês. 
b) Carne bovina sem osso – 2 (duas) x mês.  
c) Carne de frango com osso – 1 (uma) x mês.  
d) Carne de frango sem osso – 2 (duas) x mês.  
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e) Carne suína com osso – 1 (uma) x mês. 
f) Carne suína sem osso – 1 (uma) x mês.  
g) Carne de pescados – 4 (quatro) x mês.  
h) Carne de vísceras – 2 (duas) x mês. 
i) Salgados compostos – (feijoada às sextas-feiras). 

 

7.1.25. Quando forem servidos no cardápio pescados, vísceras, carne 

suína e feijoada, a CONTRATADA deverá oferecer como opções aos usuários, 

preparações do tipo: ovos (omelete, ovo mexido ou torta de ovos), torta de 

legumes ou carne, ou carne moída. 

7.1.26. A feijoada será servida às sextas-feiras deverá ser elaborada nas 

seguintes composições e proporções dos ingredientes: feijão preto (30%), carne 

suína magra e salgada (35%), linguiça calabresa (10%), pé suíno salgado (10%), 

costelinha suína salgada (10%), orelha suína salgada (5%). 

 

o Os tipos de carne suína que devem ser utilizados são: 
paleta suína, lombo suíno.  
o Não serão permitidos: suan suíno, carne salgada e 
máscara suína na composição das refeições. 
 

7.1.27. A dobradinha deverá ser elaborada nas seguintes composições e 

proporções: feijão branco (25%), bucho (50%), linguiça calabresa (15%) e 

cenoura (10%). 

7.1.28. Nos casos de preparações do tipo torta, escondidinho ou outras 

que sejam compostas de massas, além da proteína, o porcionamento deverá ser 

ajustado para 150g (cento e cinquenta gramas). 

7.1.29. Os cortes de carne bovina, peixe, frango e carne suína a serem 

utilizados nos cardápios mensais, serão definidos pela CONTRATANTE em 

conjunto com a CONTRATADA, considerando as opções relacionadas acima. 

7.1.30. Os cortes de carne bovina, peixe, frango e carne suína diferentes 

dos previstos neste Projeto Básico, provenientes da Agricultura Familiar deverão 

ser submetidos à aprovação da CONTRATANTE para inserção no cardápio. 

• SOBREMESAS 
7.1.31. Deverão ser oferecidos 02 (dois) tipos: frutas e doces. 
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7.1.32. As frutas deverão ser disponibilizadas de acordo com a safra e ter 

porcionamento mínimo de 120g (cento e vinte gramas) de peso líquido per capita 

ou uma 01 (uma) unidade de tamanho médio. 

7.1.33. As frutas que acompanham as marmitas deverão ser embaladas 

adequadamente em embalagem plástica e fechada hermeticamente. 

7.1.34. As frutas devem ser variadas ao longo do cardápio semanal, 

devendo ter os seguintes porcionamento: 

a. Fruta unidade ou fatiada com casca: 60g (cento e 
vinte gramas). 
b. Fruta fatiada sem casca: 60g (cem gramas). 
 

7.1.35. As frutas não poderão ser repetidas mais do que 3x na mesma 

semana 

7.1.36. Os doces deverão ser: 

 

ESPECIFICAÇÃO PORCIONAMENTO 

Gelatina 50g 

Flan 50g 

pudim 50g 

manjar 50g 

arroz doce 50g 

doce caseiro 50g 

doces em tabletes 30g 

 

7.1.37. Outras sugestões deverão passar pela avaliação da 

CONTRATANTE. 

• LÍQUIDOS 
7.1.38. Será oferecido suco de fruta em copo descartável de 200 

(duzentos) ml, sendo uma unidade por usuário. 

7.1.39. A diluição do suco deverá seguir a recomendação descrita pelo 

fabricante. 

7.1.40. É vedada a substituição da fruta por um copo de suco ou vice-
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versa. 

7.1.41. Será oferecido café em copo descartável de 100 ml (cem mililitros), 

sendo uma unidade por usuário. 

7.1.42. A CONTRATADA deve oferecer a opção de suco e café sem 

açúcar, disponibilizando adoçante aos usuários. 

7.1.43. O cardápio diário da refeição do tipo CAFÉ DA MANHÃ deverá ser 

constituído, obrigatoriamente, de: 

• PANIFICAÇÃO 
7.1.44. Serão ofertados em dias intercalados, 50 g (cinquenta gramas) de 

pão (sal ou doce), com 5 g de manteiga e uma fatia de 50 g (cinquenta gramas) 

de outros produtos de panificação (bolos, biscoitos ou roscas), conforme 

previsão de cardápio estabelecido mensalmente em conjunto com a 

CONTRATANTE. 

7.1.45. Entende-se por manteiga o produto gorduroso obtido 

exclusivamente pela bateção e maxalagem, com ou sem modificação biológica 

de creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca. A matéria 

gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea. 

a) LEITE: Serão servidos 200 ml (duzentos mililitros) de 
leite de qualidade para cada usuário. A qualidade 
microbiológica e sensorial do leite deve seguir os padrões 
estabelecidos no Regulamento Técnico de Produção, 
Identidade e Qualidade de leite. 
b) CAFÉ: Serão servidos 100 ml (cem mililitros) de café́ 
para cada usuário. Deverá ser adotada a seguinte diluição 
para 100 ml (cem mililitros): 8g (oito gramas) de café́ e 5g 
(cinco gramas) de açúcar. Deverá ser servida a opção de 
café́ sem açúcar aos usuários. Características do Produto: 
Café́, em pó́ homogêneo, torrado e moído, constituídos de 
grão de café́ tipo 8 COB ou melhores, com no máximo 20% 
em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos 
(PVA) =, evitando presença de grãos preto-verdes e 
fermentados, gosto predominante de café́ arábica, 
admitindo-se café́ robusta (conilon), com classificação de 
bebida de Dura à Rio, isento de gosto Rio Zona. 
Acondicionados em embalagem do tipo almofada. 
c) FRUTA DA ESTAÇÃO: Uma porção de fruta por 
pessoa, variada, conforme a disponibilidade sazonal.  
d) AÇÚCAR E ADOÇANTE: Será fornecido açúcar ou 
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adoçante, à escolha do usuário, para uso no café e/ou leite. 
 

• DETALHAMENTO COMPLEMENTAR:  
Em complementação ao cardápio diário deverão ser oferecidos os seguintes 
itens, em quantidade suficiente para atender aos usuários:  
 

a) NO CAFÉ DA MANHÃ: 
I. Guardanapos de papel de boa absorção 

acondicionados em invólucros próprios.  
II. Adoçante.  
III. Açúcar.  

 
b) NO ALMOÇO:  

I. Palito embalado individualmente (sachê), sendo 
uma unidade por usuário.  

II. Molho de pimenta.  
III. Guardanapos de papel de boa absorção 

acondicionados em invólucros próprios.  
IV. Farinha de mandioca acondicionada em farinheira.  
V. Azeite de oliva.  
VI. Vinagre.  
VII. Adoçante.  
VIII. Açúcar.  

 
c) NO JANTAR:  
 

I. Palito embalado individualmente (sachê), sendo 
uma unidade por usuário.  

II. Molho de pimenta.  
III. Guardanapos de papel de boa absorção 

acondicionados em invólucros próprios.  
IV. Farinha de mandioca acondicionada em farinheira.  
V. Azeite de oliva.  
VI. Vinagre.  
VII. Adoçante.  

 
VIII. Açúcar.  

 
• SOPA E/OU CALDO 
7.1.46. A composição da sopa e/ou caldo deverá ter como base: vegetais, 

massas, leguminosas, cereais ou creme adicionado de vegetais, oferecidos 

alternadamente. 

7.1.47. A preparação deverá ter a adição de produto proteico com 
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porcionamento mínimo de 50g (cinquenta gramas). 

7.1.48. O porcionamento da sopa e/ou caldo deverá ser de 500 ml 

(quinhentos mililitros) per capita e obedecerá ao cardápio mensal previamente 

estabelecido. 

7.1.49. Os itens especificados no item anterior serão acondicionados nos 

termos do Item 13, deste Projeto Básico. 

7.1.50. Todos os tipos de carne bem como todos os produtos lácteos que 

serão servidos em cada alimentação deverão, obrigatoriamente, ser de boa 

procedência e qualidade. Devem, também, conter o selo do Serviço de Inspeção 

Federal e adquiridos em estabelecimento regularizado, devidamente fiscalizado 

pelos órgãos de controle competentes para tanto. 

7.1.51. Como forma de espessamento do caldo de feijão, é vedado o 

incremento com qualquer tipo de farináceo, exceto quando forem servidos os 

feijões compostos, como tutu de feijão e o feijão tropeiro. 

7.1.52. A distribuição das refeições deverá ser realizada por pessoa 

contratada devidamente uniformizados, treinados e capacitados para os serviços 

de entrega em balcões de distribuições: neutro, para sobremesas, frutas e pães 

e líquido térmico, para pratos proteicos, guarnição, arroz, feijão e saladas, 

molhos e manteiga. 

7.1.53. O PODER CONCEDENTE é responsável pelas análises 

laboratoriais dos alimentos ali fornecidos, sem necessidade de avisar 

previamente. Procedimento este feito por intermédio de empresa especializada, 

credenciada juntos aos órgãos de controle sanitário, recolhendo amostras em 

cada um dos restaurantes comunitários. 

 

7.2. DOS EQUIPAMENTOS 
7.2.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição e instalação de 

todos os equipamentos, utensílios e acessórios relacionados no Anexo II para a 

manutenção do padrão mínimo de qualidade dos serviços prestados. 

7.2.2. A relação de equipamentos e utensílios necessária para execução dos 

serviços obedecerá a quantidade média de refeições servidas nos últimos 3 
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(três) meses, considerando-se as adaptações necessárias para os dias de pico. 

7.2.3. As despesas para instalação dos equipamentos destinados aos 

Restaurantes Comunitários correrão por conta da CONTRATADA. 

7.2.4. Caso a CONTRATANTE verifique a necessidade do acréscimo de 

equipamentos para adequação da produção das refeições, a aquisição, 

instalação e adequação ao dimensionamento da capacidade elétrica da Unidade 

serão por conta da CONTRATADA. 

7.2.5. A qualquer momento e, em especial no penúltimo mês que anteceder o 

vencimento do contrato, poderá a CONTRATANTE, instituir Comissão para 

acompanhar a execução e proceder ao levantamento das condições de 

conservação dos bens patrimoniais do GDF que se encontrem com carga no 

Restaurante Comunitário sob responsabilidade da CONTRATADA. 

7.2.6. A CONTRATADA deverá firmar o Termo de Recebimento e 

Responsabilidade relativo ao mobiliário e equipamentos, obrigando-se a 

devolvê-los em bom estado de conservação ao final da vigência contratual ou a 

substituí-los por outros de características e qualidades similares, na hipótese de 

serem justificadamente recusados pelo executor do contrato. 

7.2.7. Todo e qualquer reparo ou conserto das instalações ou dos equipamentos 

correrá por conta da CONTRATADA e sua necessidade deverá ser comunicada 

por escrito e submetida, previamente, à análise técnica do setor competente, que 

autorizará a intervenção. 

 

7.3. DA SEGURANÇA E DA LIMPEZA DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO 
7.3.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela segurança e guarda da 

edificação e dos equipamentos, bens e utensílios, no período diurno e noturno, 

durante toda a duração do contrato, mantendo em seu quadro de pessoal 

funcionários em quantidade e qualificação suficientes para o desempenho da 

função. 

7.3.2. A CONTRATADA deverá instalar sistema de monitoramento por câmera 

de vigilância que permita a visualização, no mínimo, do caixa, fila, rampa, salão 

, câmeras, e área de produção. 
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7.3.3. A CONTRATADA deverá proporcionar acesso irrestrito, total e integral 

dos materiais filmados na Unidade, conforme solicitação da CONTRATANTE, 

devendo guardar os registros por, no mínimo, 30 (trinta) dias. 

7.3.4. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela limpeza, asseio e 

higienização do ambiente interno e externo do Restaurante Comunitário, 

mantendo às suas expensas equipe de funcionários qualificados para 

cumprimento da exigência. 

7.3.5. Em hipótese alguma, funcionários de limpeza poderão exercer atividades 

diretas de manipulação de alimentos ou vice-versa. 

 

7.4. DO QUADRO DE PESSOAL 
7.4.1. A quantidade de funcionários necessária para o trabalho de produção das 

refeições, da distribuição em balcões térmicos (rampas) e higienização de todos 

os setores da Unidade, será definida na base de 1 (um) funcionários para cada 

60 (sessenta) refeições (almoço) servidas, sendo vedada a contabilização, neste 

cálculo, dos funcionários que desempenhem as funções diversas a da atividade 

de fornecimento de comida. 

7.4.2. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata substituição dos 

funcionários eventualmente ausentes por quaisquer motivos, sejam por 

afastamentos regulamentares, como folgas, férias, licenças em geral e/ou faltas 

injustificadas, a fim de garantir o pleno funcionamento do Restaurante 

Comunitário. 

7.4.3. A CONTRATADA deverá manter quadro de pessoal compatível com o 

funcionamento do Restaurante Comunitário. 

7.4.4. A CONTRATADA deverá manter em seu quadro de funcionários a 

categoria de vigia/segurança/guarda ou similar com a finalidade de prevenir 

irregularidades, zelar pela segurança das pessoas, do patrimônio público e 

privado do Restaurante Comunitário. 

7.4.5. O quantitativo de funcionários deverá ser atualizado constantemente pela 

CONTRATADA, devendo ser ajustado nos períodos de pico, tais como as 

quintas e sextas-feiras, de modo a garantir um padrão mínimo de qualidade no 
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atendimento diário. 

7.4.6. O Quadro Técnico de Nutricionistas deve obedecer às exigências da 

Resolução nº 600/2018 do Conselho Federal de Nutricionistas. 

7.4.7. A CONTRATADA deverá aproveitar, nos termos da Lei Distrital nº 

4.794/2012, de 1º de março de 2012, os empregados vinculados à empresa 

antecessora, cujo contrato foi rescindido. 

7.4.8. Nos horários de atendimento aos usuários será obrigatória a permanência 

de funcionários responsáveis pela limpeza dos banheiros (masculino e feminino) 

e do salão, bem como pelo recolhimento dos pratos/talheres/bandejas. 

7.4.9. O Responsável Técnico Nutricionista deve ter autoridade e competência 

para: 

7.4.10. Capacitar os demais funcionários quanto as boas práticas de 

manipulação de alimentos, incluindo aspectos de segurança e saúde no 

trabalho; 

7.4.11. Elaborar, atualizar e implementar o manual de Boas Práticas e os 

Procedimentos Operacionais Padronizados específicos para a Unidade; 

7.4.12. Acompanhar as inspeções realizadas pela autoridade sanitária e 

prestação de informações necessárias sobre o processo de produção e demais 

procedimentos adotados pela CONTRATADA; 

7.4.13. Notificar o órgão de vigilância epidemiológica sobre surtos de 

Doenças Transmitidas por Alimentos - DATs. 

o - Doenças Transmitidas por Alimento (DATs) 
são todas ocorrências clínicas consequentes à ingestão de 
alimentos que possam estar contaminados com 
microrganismos patogênicos (infecciosos, toxinogênicos ou 
infestantes), toxinas de microrganismos, substâncias 
químicas, objetos lesivos ou que contenham em sua 
constituição estruturas naturalmente tóxicas, ou seja, são 
doenças consequentes da ingestão de perigos biológicos, 
químicos ou físicos presentes nos alimentos. 
o - Um surto de DTA é definido como um incidente em 
que duas ou mais pessoas apresentam uma enfermidade 
semelhante após a ingestão de um mesmo alimento ou 
água, e as análises epidemiológicas apontam os mesmos 
como a origem da enfermidade. 

7.4.14. As pessoas que não fazem parte da equipe de funcionários da 
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CONTRATADA e que estiverem na área de alimentos são consideradas 

visitantes e devem estar minimamente informadas sobre boas práticas de 

manipulação de alimentos, bem como cumprir os requisitos de higiene e saúde 

estabelecidos aos funcionários. 

7.4.15. Os visitantes, que no exercício de suas funções necessitem 

supervisionar ou fiscalizar os procedimentos de Boas Práticas ou executar 

manutenção e instalação de equipamentos, devem utilizar rede ou gorro para 

proteção dos cabelos e quando necessário, botas ou protetores para os pés e 

avental fornecidos pela CONTRATADA. 

 

8. DO TRANSPORTE 
8.1. DO TRANSPORTE DE GÊNEROS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS: 

a) Os veículos transportadores de ingredientes e 
matérias-primas alimentícias, embalagens para alimentos, 
alimentos preparados ou industrializados, prontos ou não 
para o consumo, devem possuir a cabine do condutor 
isolada do compartimento de carga fechado. Devem 
apresentar-se em bom estado de conservação, livres de 
produtos, substâncias, animais, pessoas e objetos 
estranhos à atividade de transporte de alimentos, 
higienizados e com a temperatura do compartimento de 
carga em conformidade com as cargas transportadas. 
Apresentar revestimento interno apropriado, com juntas 
vedadas de forma a proporcionar controle rigoroso de 
temperatura para os gêneros alimentícios, em estrita 
observância às normas sanitárias vigentes. 
b) O transporte de gêneros alimentícios deverá ser 
efetuado por meio de monoblocos, recipientes ou 
embalagens adequadas, sempre cobertos, identificados 
com data de fabricação/fracionamento, data de validade, 
local de destino e temperatura ideal para o transporte, não 
sendo permitido aquele que possa favorecer 
contaminação. 
c) O horário de recebimento de mercadoria será de 8h 
as 18h, com supervisão das nutricionistas da empresa. 
d) Nas Unidades em que haja cruzamento de fluxo de 
gêneros é vedado o recebimento de mercadorias em 
horário de atendimento aos usuários, ou seja, das 11h as 
14h. 
e) Ingredientes e matérias-primas alimentícias, 
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embalagens para alimentos, alimentos preparados ou 
industrializados, prontos ou não para o consumo, não 
devem ser transportados em contato direto com o piso do 
compartimento de carga, para evitar danos ou 
contaminação devem estes estar separados e protegidos 
sobre prateleiras, estrados ou paletes e, assim como todos 
os materiais usados para separar e proteger a carga, não 
devem constituir fonte de contaminação aos produtos 
transportados e devem ser higienizados da mesma forma 
que o compartimento de carga. 

 

8.2. DO TRANSPORTE DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS: O transporte 

deverá ser efetuado em embalagens apropriadas e em veículos adequados e 

em boas condições de uso, limpeza e higiene. 

8.3. DO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA: O transporte de 

material de limpeza deverá ser feito de forma separada e exclusiva, não 

podendo, de forma alguma, ocorrer concomitantemente com os gêneros 

alimentícios. 

 

9.  DO ARMAZENAMENTO 

9.1. A CONTRATADA deverá observar e controlar a forma de 

armazenamento: 

 

o DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 

9.2. O critério de temperatura durante a exposição dos alimentos na rampa de 

distribuição das refeições aos usuários. 

9.3. A utilização de sanitizantes para frutas, verduras e legumes deve ser 

dosada e controlada. 

9.4. As recomendações dos fornecedores para o adequado armazenamento 

dos alimentos adquiridos. 

9.5. Alimentos preparados crus, manipulados, parcialmente cozidos ou 

prontos para o consumo, devem ser armazenados sob refrigeração e 

congelamento, protegidos e identificados com, no mínimo, as seguintes 

informações: designação, data de preparo e prazo de validade. 
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9.6. Acondicionar alimentos destinados à refrigeração em volumes que 

permitam adequado resfriamento do centro geométrico do produto. 

9.7. Quando houver necessidade de armazenar diferentes alimentos num 

mesmo refrigerador, os prontos ao consumo devem estar dispostos nas 

prateleiras superiores, os pré-preparados nas prateleiras do meio e os produtos 

crus nas prateleiras inferiores, separados entre si e dos demais produtos. 

9.8. O refrigerador deve estar regulado para o alimento que necessitar a 

temperatura mais baixa. 

9.9. Produtos crus, ou minimamente processados que exalem odor, exsudem 

ou gotejem devem ser armazenados em equipamentos diferentes dos produtos 

termicamente processados. 

a) Não estocar os alimentos sob condensadores e 
evaporadores das câmaras frigoríficas, para evitar a 
contaminação. 
b) Os critérios de temperatura e de tempo para o 
armazenamento dos alimentos perecíveis e não perecíveis 
adquiridos. 
c) As temperaturas de armazenamento de produtos sob 
congelamento e refrigeração e as respectivas validades 
após descongelamento, mudanças de temperatura de 
armazenamento ou abertura da embalagem devem 
obedecer às recomendações dos fabricantes indicadas nos 
rótulos. Na ausência destas informações e para alimentos 
preparados no estabelecimento devem ser usadas as 
temperaturas e prazos de validade de, no máximo: 

 

o PRODUTOS CONGELADOS: 

9.10. 5ºC a 0ºC (entre 5 graus Celsius negativos e zero grau Celsius) terão 

prazo de validade de até 10 (dez) dias; 

9.11. 10ºC a – 6ºC (entre 10 graus Celsius negativos e seis graus Celsius 

negativos) terá prazo de validade de até 20 (vinte) dias; 

9.12. 11ºC a -18ºC (entre onze graus Celsius negativos e dezoito graus 

Celsius negativos) terá prazo de validade de até 30 (trinta) dias; 

9.13. < -18ºC (menor que dezoito graus negativos) terá prazo de validade de 

até 90 (noventa) dias. 
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o PRODUTOS RESFRIADOS: 

9.14. Os pescados e seus produtos manipulados crus até 2ºC (dois graus 

Celsius) e validade de até 3 (três) dias; 

9.15. Os pescados pós-cocção até 2ºC (dois graus Celsius) e prazo de validade 

de 1 (um) dia; 

9.16. Alimentos pós-cocção, exceto pescados até 4ºC (quatro graus Celsius) e 

validade de até 3 (três) dias; 

9.17. Carnes bovina e suína, aves, entre outras, e seus produtos manipulados 

crus até 4ºC (quatro graus Celsius) e validade de até 3 (três) dias; 

9.18. Espetos mistos, bife a rolê, carnes empanadas cruas e preparações com 

carne moída até 4ºC (quatro graus Celsius) e validade de até 2 (dois) dias; 

9.19. Frios e embutidos, fatiados, picados ou moídos até 4ºC (quatro graus 

Celsius) e validade de 3 (três) dias; 

9.20. Maionese e misturas de maionese com outros alimentos até 4ºC (quatro 

graus Celsius) e validade de 2 (dois) dias; 

9.21. Sobremesas e outras preparações com laticínios até 4ºC (quatro graus 

Celsius) e validade de 3 (três) dias; 

9.22. Demais alimentos preparados até 4ºC (quatro graus Celsius) e validade 

de 3 (três) dias; 

9.23. Produtos de panificação e confeitaria com coberturas e recheios, prontos 

para o consumo até 5ºC (cinco graus Celsius) e validade de 5 (cinco) dias; 

9.24. Frutas, verduras e legumes higienizados, fracionados ou descascados; 

sucos e polpas de frutas até 5ºC (cinco graus Celsius) e validade de 3 (três) dias; 

9.25. Leite e derivados até 7ºC (sete graus Celsius) e validade de 5 (cinco) dias; 

9.26. No caso de abertura de embalagens, descongelamentos e 

fracionamentos, os parâmetros de validade estipulados nessa alínea não podem 

ser ampliados em relação aos prazos originais estipulados pelo fabricante. 

9.27. No processo de resfriamento de um alimento preparado a temperatura do 

alimento preparado deve ser reduzida de 60ºC (sessenta graus Celsius) a 10ºC 

(dez graus Celsius) em até duas horas. Em seguida, o mesmo deve ser 

conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5ºC (cinco graus 
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Celsius), ou congelado à temperatura igual ou inferior a -18ºC (dezoito graus 

Celsius negativos). 

9.28. As normas vigentes para refrigeração e congelamento dos diversos tipos 

de alimentos perecíveis, considerando embalagens apropriadas, tempo de 

armazenamento, temperatura correta das câmaras, etiquetas de identificação e, 

posteriormente, processo correto de descongelamento dos alimentos 

congelados. 

9.29. Os equipamentos de refrigeração e freezers devem apresentar-se em 

bom estado de conservação e higiene e adequados quanto ao volume de 

produto armazenado. É proibido desligá-los com objetivo de economizar energia 

como também utilizar termômetros de haste de vidro para controlar suas 

temperaturas. 

9.30. O uso correto e em quantidade adequada de estrados ou prateleiras 

destinadas aos alimentos ou recipientes com alimentos, vedado o contato direto 

dos gêneros com o piso e as paredes. As matérias primas, os ingredientes e as 

embalagens devem ser armazenados sobre paletes, prateleiras e ou estrados, 

estando estes obrigados a manter distâncias necessárias do forro, das paredes 

e do piso, para garantir adequada ventilação, limpeza e quando for o caso, a 

desinfecção do local ou a circulação de pessoas. Os paletes, prateleiras e/ou 

estrados devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavável. 

9.31. No armazenamento dos produtos em prateleiras, estes devem ser 

mantidos distantes e afastados da parede, a fim de favorecer a ventilação, 

observando-se a altura mínima dos estrados utilizados, conforme legislação 

vigente. 

9.32. A identificação dos alimentos armazenados deverá estar de acordo com 

as normas sanitárias vigentes. 

9.33. Os alimentos, após a abertura de suas embalagens originais, deverão ser 

transferidos para recipientes higienizados e adequados (impermeáveis, laváveis 

e atóxicos), devidamente identificados. 

9.34. Matérias primas e ingredientes que sofrerem fracionamento ou forem 

transferidos de suas embalagens originais, devem ser manipulados com 
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utensílio exclusivo e acondicionados em recipientes adequados, identificados 

com o rótulo original, ou através de etiquetas contendo: nome do fornecedor ou 

do fabricante, nome e marca do produto, modo de conservação, prazo de 

validade e data de transferência e/ou fracionamento. 

9.35. O prazo de validade do produto após abertura da embalagem original, 

deverá atender ao disposto pelo fabricante. 

9.36. A utilização correta de sacos plásticos e papéis impermeáveis apropriados 

para a proteção de alimentos, sendo expressamente vedada a reutilização desse 

material de proteção. 

9.37. É vedado o armazenamento, por mais de uma semana, de sobras de óleo 

vegetal resultantes da produção e/ou proceder a transformação desse tipo de 

resíduo em outros subprodutos. 

9.38. A CONTRATADA deverá efetuar o descarte adequado desse tipo de 

resíduo, evitando seu despejo na rede de águas pluviais e esgoto, coletando-o 

em recipiente adequado, evitando impacto negativo ao meio-ambiente. 

9.39. Os produtos reprovados na recepção ou com prazo de validade vencido, 

inclusive aqueles destinados para devolução ao fornecedor, devem ser 

identificados e colocados em local apropriado. 

9.40. Deverá ser efetuado monitoramento e retirada diária da área de 

armazenamento dos produtos com prazo de validade expirados ou com 

embalagens danificadas. 

9.41. É vedado o armazenamento, ainda que temporário, de produtos diversos 

à execução contratual nas geladeiras, freezers, câmaras frias ou estoque da 

Unidade. 

 

o DOS PRODUTOS TÓXICOS E/OU DE HIGIENIZAÇÃO: 

9.42. O armazenamento dos produtos tóxicos ou de higienização deverá ser 

feito em área delimitada, com identificação e normas de utilização, não sendo 

permitido, sob nenhuma hipótese, armazená- los junto aos gêneros alimenticios, 

devendo ser armazenados em local limpo, organizado, ventilado, sem receber 

luz solar direta, livre de entulho ou material tóxico. 
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o DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS: 

9.43. Os produtos descartáveis adquiridos deverão ser armazenados em suas 

embalagens originais, a fim de que não contaminem os alimentos. 

9.44. As embalagens de madeira e de uso único, provenientes diretamente do 

fabricante ou produtor, utilizadas para o acondicionamento de peixes salgados e 

secos e alguns tipos de frutas, devem apresentar rotulagem e serem 

armazenadas conforme recomendação do fabricante e em separado dos demais 

produtos. 

9.45. Ficam vetados outros tipos de caixas de madeira nas áreas de 

armazenamento. 

9.46. Caixas de papelão podem permanecer sob refrigeração ou congelamento, 

se armazenadas em local delimitado ou num equipamento exclusivo para este 

fim e não devem apresentar sinais de umidade ou bolores 

 

10. DO LOCAL E DO PRAZO PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 
10.1. O objeto do presente Projeto Básico será executado nos seguintes 

endereços: 

 

Unidades Endereço 
Ceilândia Centro QNM 01 – BL. 01 – LT. 01 - CEILÂNDIA CENTRO 
Ceilândia Norte QNR 01 - AE 2 - CEILÂNDIA NORTE 

Estrutural QD. 14 - AE - VILA ESTRUTURAL 
Gama SETOR CENTRAL - AE DO COMPLEXO ESPORTIVO 

DO GAMA - ESTÁDIO BEZERRÃO 
Itapoa QD. 61 AE - ENTRE CONJ. D/E COND. DELL LAGO 

Paranoa QUADRA. 02 - ÁREA ESPECIAL – LOTE A – 
PARANOÁ (FEIRA LIVRE) 

Planaltina SETOR RECREATIVO E CULTURAL – MÓDULO 
ESPORTIVO – VIA WL 1-A/NS 

Recanto das Emas AV. RECANTO DAS EMAS – QD. 01 – LT 01 – 
CENTRO URBANO 

Riacho Fundo QD. 10 CJ. 01 LT. 01 - RIACHO FUNDO II 
Samambaia ADE/S – CONJ. 15 – LT. 1/2 - ÀS MARGENS DA BR 

060 
Santa Maria AV. ALAGADOS – ÁREA CENTRAL - JUNTO À 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 
São Sebastião CENTRO DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES – LT 02 - 

PRÓXIMO À ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 
Sobradinho AR 13 AE 08 - QD 03 S/N - SOBRADINHO II 
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Brazlândia QUADRA 36 - ÁREA ESPECIAL 01 - VILA SÃO JOSÉ 

 

10.2. As atividades no Restaurante Comunitário deverão ser iniciadas em até 

60 (sessenta) dias corridos após a assinatura do contrato, prorrogáveis a critério 

da CONTRATANTE. 

 

11. DA PRODUÇÃO E PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES 
11.1. A produção e preparação das refeições deverá ser realizada na própria 

Unidade, exceto nas refeições do tipo café da manhã ou em casos de reforma ou 

impedimento. 

11.2. Excepcionalmente as refeições do tipo almoço e jantar poderão ser 

produzidas em unidades centrais de produção da CONTRATADA, desde que as 

dependências do Restaurante Comunitário não possuam condições físicas e 

operacionais de produzir, temporariamente, as refeições. 

11.3. A CONTRATADA deverá fazer solicitação formal à SUBSAN/SEDES para 

realização de vistoria técnica-operacional e emissão de autorização para o 

funcionamento da unidade central de produção, a ser denominada de unidade 

complementar. 

11.4. A CONTRATADA, para ser autorizada a produzir refeições na unidade 

complementar, deverá apresentar justificativa consubstanciada da motivação e do 

período de tempo que será necessário para retorno da produção de refeições nas 

próprias unidades de consumo, ou seja, os Restaurantes Comunitários. 

11.5. A condição de excepcionalidade prevista, poderá ser solicitada pela 

CONTRATANTE com o objetivo de não suspensão do fornecimento de refeições 

aos usuários, caso haja fato que justifique a interrupção da produção na própria 

unidade de consumo, por motivo de força maior (reformas, reconstruções, 

adequações de equipamentos, entre outros), também por meio de justificativa 

formal e consubstanciada por pareceres técnicos. 

11.6. A CONTRATADA se responsabilizará por todas e quaisquer despesas 

referentes à unidade complementar, inclusive no que tange a equipamentos, 

pessoal, utensílios e transporte necessários ao fornecimento das refeições. 
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12. DAS NORMAS SANITÁRIAS 
o DO PRÉ-PREPARO E PREPARO DOS ALIMENTOS: 

 
12.1. A CONTRATADA deverá observar os seguintes procedimentos e critérios 

técnicos: 

12.2. Os gêneros a serem utilizados deverão ser devidamente selecionados, 

lavados e sanitizados com produto apropriado e diluição adequada, retirando a 

parte imprópria para o consumo e separando-a das demais. 

12.3. A manipulação deverá ocorrer com fluxo linear, sem cruzamento de 

atividades. 

12.4. A área destinada à seleção, limpeza e lavagem (área suja) deve ser isolada 

da área de preparo final (área limpa), por barreira física ou técnica. 

12.5. O fluxo de operações internas deverá ser programado adequadamente, para 

evitar manipulações simultâneas e contaminação cruzada, devendo ser as áreas 

de pré-preparo e preparo/manipulação identificados e respeitadas a utilização de 

destino. 

12.6. As áreas de manipulação não devem conter caixas de madeira ou papelão. 

12.7. Os uniformes e panos de limpeza devem ser lavados fora da área de 

produção. 

12.8. Produtos em embalagens originais e limpas, de madeira ou de papelão, 

podem adentrar na área de pré-preparo, os produtos em embalagens 

impermeáveis originais, sempre que possível, devem ser lavados antes de 

serem abertos. 

12.9. Na área de pré-preparo, não é permitido o contato entre os alimentos crus, 

semipreparados e prontos para consumo. 

12.10. Produtos perecíveis podem ser expostos à temperatura ambiente somente 

pelo tempo mínimo necessário à manipulação. O tempo máximo de preparo desses 

produtos em temperatura ambiente não deve exceder 30 (trinta) minutos por lote ou 

2 (duas) horas em área climatizada. A climatização deverá manter o ambiente entre 

12ºC e 18ºC (entre doze e dezoito graus Celsius). 

12.11. O descongelamento de alimentos deve ser efetuado segundo a 
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recomendação do fabricante. É proibido descongelar alimentos em temperatura 

ambiente, ou imerso em água ou sob água corrente. O descongelamento lento deve 

ser efetuado sob refrigeração, em temperatura inferior a 5ºC (cinco graus Celsius). 

Após o descongelamento, o produto não deve ser recongelado. O 

descongelamento rápido pode ser feito em forno de micro-ondas, em caso de uso 

imediato. 

12.12. Para dessalgar carnes e pescados devem ser seguidas as recomendações 

do fabricante ou utilizar-se água sob refrigeração até 5ºC (cinco graus Celsius), ou 

ainda em água sob fervura. 

12.13. A higienização de hortifruticolas deve ser feita em local apropriado, com 

água e produtos desinfetantes para uso em alimentos, regulamentados pela 

ANVISA, devendo ainda atender as instruções do fabricante. 

12.14. A higienização compreende três etapas: lavagem para remoção mecânica 

de partes deterioradas e de sujidades sob água corrente; desinfecção ou 

sanitização por imersão em solução desinfetante aprovada pela ANVISA e enxágue 

com água. 

12.15. Devem ser afixados instruções facilmente visíveis e compreensíveis, sobre 

o correto procedimento de higienização de hortifruticolas, no local onde ocorre essa 

operação (POP). 

12.16. Os manipuladores devem higienizar de forma adequada as mãos antes de 

manusear qualquer alimento e/ou troca de atividades e usar luvas descartáveis, de 

material apropriado, durante os diferentes estágios de processamento das refeições 

em que seu uso é indicado e com a substituição periódica. 

12.17. Os funcionários devem higienizar as mãos sempre que necessário e 

especialmente: ao chegar ao trabalho; utilizar os sanitários; tossir, espirrar ou 

assoar o nariz; usar esfregões, panos ou materiais de limpeza; fumar; recolher lixo 

e outros resíduos; tocar em sacarias, caixas, garrafas e sapatos; tocar em alimentos 

não higienizados ou crus; houver interrupção do serviço e iniciar um outro; pegar 

em dinheiro. 

12.18. Devem ser afixados cartazes sobre o procedimento correto da 

higienização das mãos em pias exclusivas para este fim, instaladas 
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estrategicamente na linha de produção e inclusive, nos lavatórios dos banheiros e 

vestiários. Deve-se atentar para limpeza de cartazes e murais. 

12.19. As instruções para a higienização de mãos são: umedecer as mãos e 

antebraços com água; lavar com sabonete líquido, neutro, inodoro e com ação 

antisséptica. Massagear bem as mãos, antebraços, entre os dedos e unhas, por 

pelo menos 3 (três) minutos; enxaguar as mãos e antebraços e secá-los com papel 

toalha descartável não reciclado ou outro procedimento não contaminante, e coletor 

de papel acionado sem contato manual. 

12.20. Os produtos de higiene com ação antisséptica devem ser aprovados pela 

ANVISA para antissepsia de mãos. 

12.21. Nos gêneros alimentícios a serem consumidos in natura e que necessitem 

ser submetidos à higienização prévia, deverá ser utilizada solução bactericida 

adequada, em diluição correta. 

12.22. Durante a recepção, armazenamento, pré-preparo e preparo final das 

refeições, deverá a CONTRATADA atentar para que não ocorra a contaminação 

cruzada entre os gêneros alimentícios. 

12.23. Os alimentos em preparação ou preparados (prontos para consumo) 

devem ser protegidos, sempre cobertos com tampas, filmes plásticos ou papéis 

impermeáveis, os quais não devem ser reutilizados. 

12.24. É vedada a reutilização de qualquer produto/embalagem descartável. 

12.25. Os alimentos expostos para o consumo imediato devem obedecer aos 

critérios de tempo em determinadas temperaturas, apresentados a seguir e os 

alimentos que não observarem esses critérios devem ser desprezados. 

12.26. Os alimentos quentes expostos para o consumo imediato devem ser 

mantidos a temperatura de, no mínimo, 60°C (sessenta graus Celsius) pelo tempo 

máximo de 6 (seis) horas. 

12.27. Nos casos em que os alimentos não possam ser mantidos a 60°C 

(sessenta graus Celsius), deverão ser mantidos resfriados abaixo de 7°C (sete 

graus Celsius). 

12.28. Os alimentos frios expostos para o consumo imediato devem ser mantidos 

a temperatura de até 10°C (dez graus Celsius) pelo tempo máximo de 4 (quatro) 
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horas. 

12.29. O processo de pré-preparo e cocção dos alimentos deve ser monitorado 

para que mantenha, tanto quanto possível, todas as qualidades nutritivas. 

12.30. Os alimentos no processo de cocção devem a atingir 74ºC (setenta e 

quatro graus Celsius) no seu centro geométrico ou ocasionalmente outras 

temperaturas podem ser utilizadas, desde que sejam suficientes para assegurar 

a qualidade higiênico-sanitária do alimento em questão. 

12.31. A água do balcão térmico deve ser trocada diariamente e mantida a 

temperatura de 80°C a 90°C (oitenta a noventa graus Celsius), sendo que esta 

temperatura deve ser aferida durante o tempo de distribuição. 

12.32. A temperatura de molhos quentes a serem adicionados em alguma 

preparação deve ser adequada, garantindo que molhos e alimentos atinjam 74ºC 

(setenta e quatro graus Celsius) no seu interior. 

12.33. A cocção por fritura deve atender aos seguintes requisitos: 

a) Os óleos e gorduras utilizados nas frituras não devem 
ser aquecidos a mais de 180ºC (cento e oitenta graus 
Celsius); 
b) Quando aquecidos, devem encontrar-se na faixa de 
160°C a 180°C (cento e sessenta a cento e oitenta graus 
Celsius), com tolerância até 190°C (cento e noventa graus 
Celsius); 
c) A reutilização do óleo só pode ser realizada quando 
este não apresentar qualquer alteração das características 
sensoriais como cor, sabor e odor ou não apresentar 
formação de espuma e fumaça, caso contrário deverá ser 
desprezado; 
d) O óleo, para ser reutilizado, deverá ser filtrado em 
filtros próprios para retirada de resíduos provenientes da 
fritura dos alimentos;  
e) O descarte não poderá ser efetuado na rede de 
esgoto nem de águas pluviais; 
f) Óleos de fritura utilizados e inservíveis deverão ser 
recolhidos ou destinados para reciclagem; 
g) Os resíduos de óleo de fritura deverão ser 
acondicionados em recipientes rígidos, fechados e fora da 
área de produção. 

12.34. O pré-preparo de carnes e/ou a manipulação de produtos lácteos deverá 

ser realizado em pequenos lotes, retirada da refrigeração apenas a quantidade 
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suficiente de matéria prima a ser preparada. 

12.35. O tempo de manipulação de produtos perecíveis em temperatura ambiente 

não deve exceder 30 (trinta) minutos, por lote. 

12.36. As temperaturas de segurança dos produtos lácteos nas etapas de 

armazenamento, espera e distribuição devem ser observadas. 

12.37. Todo leite recebido e utilizado no Restaurante Comunitário deverá ser 

fervido. 

12.38. As carnes e/ou outros produtos perecíveis devem ser grelhados, fritos ou 

cozidos em lotes adequados, retirada da refrigeração apenas a quantidade 

suficiente para a cocção, observando-se as temperaturas de segurança nas etapas 

de espera devem ser rigorosamente observadas, sendo as carnes cruas abaixo de 

4ºC (quatro graus Celsius) e carnes prontas acima de 65ºC (sessenta e cinco graus 

Celsius). 

12.39. A maionese utilizada deverá ser industrializada. 

12.40. A qualidade sanitária das preparações à base de ovos pode ser garantida 

com os seguintes procedimentos: 

12.41. Os estabelecimentos comerciais de alimentos e os serviços de alimentação 

devem buscar certificação da qualidade dos seus fornecedores de ovos; 

12.42. Utilização de procedimentos de cocção que minimizem ou eliminem o risco 

de contaminação; 

12.43. Utilização de ovos pasteurizados, desidratados ou cozidos em preparações 

sem cocção, tais como cremes, mousses, entre outros; 

12.44. É vedada a utilização de ovos com a casca rachada ou suja na preparação 

de alimentos; 

12.45. O armazenamento dos ovos deverá ser, preferencialmente, em ambientes 

refrigerados; 

12.46. Observação do prazo de validade dos ovos; 

12.47. É vedada a reutilização das embalagens de ovos, mesmo que para outras 

finalidades; 

12.48. Não deverá ser feita a lavagem de ovos por estabelecimentos comerciais de 

alimentos ou serviços de alimentação previamente ao armazenamento, e sim 
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imediatamente antes da sua utilização. 

12.49. Os alimentos preparados devem ser mantidos sob rigoroso controle de 

tempo e temperatura, nos pass-throughs, a fim de não ocorrer multiplicação 

microbiana. 

12.50. Alimentos com temperaturas abaixo de 65ºC (sessenta e cinco graus 

Celsius) devem ser descartados em até 3 (três) horas. 

12.51. O controle e registro das temperaturas de refrigeração, congelamento, 

cocção e etapas de espera deverá ser realizado pela CONTRATADA em planilhas 

próprias, colocando-as à disposição da CONTRATANTE, sempre que solicitado. 

12.52. Durante a manipulação dos alimentos é vedado: falar, cantar, assobiar, 

tossir, espirrar, cuspir sobre os produtos; mascar goma, palito, fósforo ou similares; 

chupar balas, comer ou experimentar alimentos com as mãos; tocar o corpo, colocar 

o dedo no nariz, ouvido, assoar o nariz, mexer no cabelo ou pentear-se; enxugar o 

suor com as mãos, panos ou qualquer peça da vestimenta; fumar; tocar maçanetas, 

celulares ou em qualquer outro objeto alheio à atividade; fazer uso de utensílios e 

equipamentos sujos; manipular dinheiro e praticar outros atos que possam 

contaminar o alimento. 

12.53. Os ornamentos localizados na área de consumação ou refeitórios não 

devem constituir fonte de contaminação para os alimentos preparados. Não devem 

estar entre o fluxo de ar e os alimentos, nem sobre os balcões de distribuição. 

Ventiladores e condicionadores de ar são permitidos, desde que o fluxo de ar não 

incida diretamente sobre os ornamentos e os alimentos. 

12.54. O recebimento de dinheiro e cartões para o pagamento de despesas, deve 

ocorrer em área específica e os funcionários responsáveis por essa atividade não 

devem manipular alimentos sem a devida higienização. 

12.55. É vedada a utilização de utensílios de madeira (tábuas, suportes, bancos 

de apoio, bancadas e talheres). 

 

o DA HIGIENE DOS FUNCIONÁRIOS: 
12.56. Nas atividades diárias, os funcionários da CONTRATADA deverão usar 

uniformes completos, de acordo com o desempenho de suas funções, 
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conservados, limpos, passados, de cor clara, trocados diariamente e identificados 

nominalmente, com a utilização somente nas dependências internas do 

Restaurante Comunitário, devendo haver a substituição a cada 06 (seis) meses ou 

sempre que os mesmos estiverem gastos e/ou impróprios para a utilização. 

12.57. Todos os funcionários deverão estar providos, desde o ato da admissão, de 

uniformes completos e adequados ao desempenho de suas funções, 

preferencialmente na cor branca, constituídos basicamente de touca, calça e jaleco 

e/ou camiseta, avental, sapato e/ou bota fechada, sem saltos e com solado 

antiderrapante, e luvas nas cores determinadas pelos serviços de Vigilância 

Sanitária. 

12.58. Os uniformes deverão conter o logotipo da CONTRATADA. 

12.59. Os funcionários relacionados às atividades de limpeza e higienização 

deverão ter seus uniformes com cores diferenciadas. 

12.60. Os funcionários da CONTRATADA deverão: 

12.61. Higienizar as mãos adotando técnicas e produtos de assepsia de acordo 

com a RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004 da ANVISA e o Procedimento 

Operacional Padrão personalizado da Unidade. As mãos não podem conter 

ferimentos, devendo as unhas ser conservadas curtas, limpas e sem esmalte. 

12.62. Utilizar, enquanto na área interna do Restaurante Comunitário, rede de 

cabelo e/ou touca, de maneira que os cabelos permaneçam totalmente cobertos, 

presos e totalmente protegidos. 

12.63. Manter rigoroso asseio pessoal: banho diário; barba e bigode raspados 

diariamente; unhas curtas, limpas, sem esmalte ou base, independente das demais 

medidas de higiene a serem observadas enquanto na área interna, mantendo os 

sapatos e botas limpas. 

12.64. É estritamente vedada a utilização de adornos pessoais a todos os 

funcionários, com atuação direta ou indireta na área de produção, tais como: 

brincos, piercing em áreas expostas, colares, amuletos, pulseiras, fitas, relógios, 

anéis, unhas e cílios postiços, alianças, perfumes fortes, maquiagem, etc. 

12.65. A chefia deverá ser comunicada de qualquer anormalidade quanto ao estado 

de saúde dos funcionários, não devendo manipular alimentos os funcionários que 
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apresentem patologias ou lesões de pele, mucosas e unhas, feridas ou cortes nas 

mãos e braços, infecções oculares, pulmonares ou orofaríngeas e 

infecções/infestações gastrintestinais agudas ou crônicas. 

12.66. O funcionário deverá ser encaminhado para exame médico e tratamento, 

sendo afastado das atividades de manipulação de alimentos enquanto persistirem 

essas condições de saúde. 

12.67. É expressamente vedada a presença de qualquer funcionário com suspeita 

de portar enfermidade transmissível nas dependências do Restaurante 

Comunitário. 

12.68. As luvas apropriadas para manuseio dos alimentos e higienização de 

equipamento, quando indicadas, deverão ser utilizadas ininterruptamente e serem 

de material adequado e em boas condições sanitárias de uso, não dispensando, 

contudo, a lavagem frequente das mãos. 

12.69. Os manipuladores de alimentos devem adotar procedimentos de antissepsia 

frequente das mãos, especialmente antes de usar utensílios higienizados e colocar 

luvas descartáveis. 

12.70. A manipulação de alimentos prontos para o consumo, que sofreram 

tratamento térmico ou não, bem como a manipulação de frutas, legumes e verduras 

já higienizadas, deve ser realizada com as mãos previamente higienizadas, com o 

uso de utensílios de manipulação ou de luvas descartáveis, devendo ser trocadas 

e descartadas sempre que houver interrupção do procedimento ou quando produtos 

e superfícies não higienizadas forem tocadas com as mesmas luvas, para se evitar 

a contaminação cruzada. 

12.71. O uso da luva descartável de borracha, látex ou plástico não é permitido em 

procedimento que envolva calor, como cozimento e fritura e quando da utilização 

de máquinas de moagem, tritura, mistura ou outros equipamentos que acarretem 

riscos de acidentes: 

12.72. Luvas de malha de aço devem ser utilizadas durante o corte e desossa de 

carnes. 

12.73. Luvas térmicas devem ser utilizadas em situações de calor intenso, como 

cozimento em fornos e devem estar conservadas e limpas. 
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12.74. A luva nitrílica (borracha) de cano longo é obrigatória na manipulação de 

produtos saneantes durante a higienização do ambiente, equipamentos e 

utensílios, coleta e transporte de lixo, higienização de contentores de lixo e limpeza 

de sanitários. 

12.75. As mãos deverão ser lavadas com sabão neutro e sanitizadas com solução 

bactericida, tantas vezes quanto necessário, ao chegar ao local de trabalho e entre 

troca de atividades, de acordo com as exigências da operação em execução. 

12.76. Na manipulação de alimentos crus ou cozidos deverá ser utilizada máscara 

descartável e trocá-la sempre que necessário, de acordo com as normas vigentes. 

12.77. Na utilização de sacos mangas de confeiteiro, estes deverão ser 

descartáveis. 

12.78. O fornecimento e o uso de todos os equipamentos de proteção individual por 

parte dos funcionários, de acordo com a atividade a ser realizada, como: capas, 

capote, máscaras, gorros, propés, protetor auricular, luvas de malha de aço, 

dentre outros, sempre que necessário deverá ser observado pela 

CONTRATADA. 

12.79. Os equipamentos de proteção individual (EPI) deverão estar dispostos em 

local de fácil acesso, sempre limpos e em bom estado de conservação, em número 

suficiente e tamanhos adequados, considerando-se o quadro de funcionários e/ou 

visitantes, bem como as atividades desenvolvidas no local. 

12.80. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), tais como 

japona ou jaqueta térmica com capuz, luvas e botas impermeáveis para trabalhos 

em câmaras frias ou para trabalhos que frequentemente alternem ambientes 

quentes e frios. 

12.81. É vedado o uso de panos ou sacos plásticos para proteção do uniforme. 

12.82. O uso de avental plástico deve ser restrito às atividades onde haja grande 

quantidade de água e não deve ser utilizado próximo à fonte de calor. 

12.83. Nenhuma peça do uniforme deve ser lavada dentro da cozinha. 

12.84. Os funcionários em período de avaliação ou teste devem fazer o uso 

completo dos uniformes. 

 



 

Página	87	de	117	
	

o DA HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E 
INSTALAÇÕES DA CONTRATADA DEVERÁ: 
12.85. Manter os utensílios, equipamentos e áreas destinadas à recepção, 

descarte e preparação dos alimentos, rigorosamente higienizados, antes, durante e 

após sua utilização, com uso de produtos registrados no Ministério da Saúde 

(detergentes neutros, sanitizantes e solução bactericida a base de cloro) e de 

acordo com as exigências da RDC nº 216 - ANVISA, de 15 de setembro de 2004. 

12.86. Esterilizar e secar os pratos, bandejas e talheres em local adequado e 

colocá-los em embalagens plásticas, acompanhados por guardanapos de papel e 

palito. 

12.87. Responsabilizar-se pela adoção de medidas necessárias, adequadas e 

suficientes para proteger os equipamentos, utensílios e instalações de toda e 

qualquer contaminação, seja por insetos, roedores, elementos químicos e 

microbiológicos ou produtos indesejáveis, durante a recepção, o armazenamento, 

manipulação, distribuição das refeições e descarte do lixo. 

12.88. Manter todo o local do Restaurante Comunitário diariamente limpo, 

higienizado, bem como se responsabilizar pelo correto e adequado 

armazenamento, retirada e transporte de todo lixo produzido dentro da Unidade e 

em seu entorno. 

12.89. Remover no mínimo 2 (duas) vezes ao dia, o lixo das áreas de manipulação 

de alimentos, assim como outros materiais imprestáveis (caixotes, garrafas, latas 

vazias, entre outros). 

12.90. Não deixar na área de produção itens de higienização (vassoura, rodo, 

material de limpeza, dentre outros). 

12.91. Promover a segregação dos resíduos sólidos entre recicláveis e não 

recicláveis, nos termos da legislação vigente. 

12.92. Acondicionar o lixo úmido das diversas áreas do serviço em embalagem 

descartável apropriada. 

12.93. Acondicionar o lixo em área externa em recipientes coletores devidamente 

vedados, com capacidade suficiente para acolher os dejetos até o recolhimento pelo 

serviço público de coleta de lixo. 

12.94. Responsabilizar-se pela limpeza e manutenção da área externa conexa ao 
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Restaurante Comunitário (calçadas, gramados, dependências externas, cerca e/ou 

muro, fachada, coletores de lixo, entre outros). 

12.95. Providenciar a manutenção da telagem das janelas voltadas para a área 

externa do Restaurante Comunitário, localizadas no salão do refeitório, banheiros 

de usuários e funcionários ou nas áreas de manipulação e recebimento/estocagem 

de alimentos. 

a) As telas deverão ser constantemente vistoriadas para 
substituição e reparo sempre que necessário, despesas 
essas que correrão às expensas da CONTRATADA. 

 
12.96. Manter durante a vigência do contrato, rigorosamente organizadas, limpas e 

higienizadas as áreas de recepção, armazenamento, preparação, manipulação e 

distribuição de alimentos, incluindo pisos, paredes, mesas, utensílios e 

equipamentos, conforme exigências da RDC nº 216 - ANVISA, de 15 de setembro 

de 2004. 

12.97. Utilizar em equipamentos (máquina de lavar louça, forno, fogão e coifa entre 

outros), produtos de limpeza específicos a cada tipo, dando preferência a 

desengordurantes alcalinos. 

12.98. Empregar agentes de polimento adequado para limpar utensílios de alumínio 

ou dar-lhes brilho, sendo vedado o emprego de esponja de aço ou palha de aço. 

12.99. Empregar somente produtos de limpeza específicos para cozinhas 

industriais que disponham de registro concedido por órgão regulador, sendo vedado 

o uso de materiais de preparo caseiro ou artesanal. Os produtos usados nos 

procedimentos de limpeza e desinfecção devem ser identificados e armazenados 

em local específicos, fora das áreas de preparo e armazenamento de alimentos. 

Devem ser autorizados/registrados na ANVISA, possuir todos os dizeres de 

rotulagem obrigatórios para produtos saneantes, estabelecidos pela legislação 

federal, e dentre eles informar: 

a. Os dados completos da empresa fabricante: nome, 
endereço, telefone, CNPJ e o número de autorização de 
funcionamento na ANVISA; 
b. O nome do Responsável Técnico e o número de 
inscrição em seu Conselho Profissional; 
c. Informações sobre precauções e cuidados em casos de 
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acidente. 
12.100. Usar somente produtos recomendados pelo fabricante da máquina de 

lavar louças, a fim de preservar o bom funcionamento do equipamento. 

12.101. Proceder periodicamente e quantas vezes forem necessárias, à 

higienização e desinfecção de pisos, ralos, paredes, janelas, tetos, inclusive da área 

externa (local de recebimento de gêneros e de materiais) e das dependências 

vinculadas ao serviço, observando as normas sanitárias vigentes e de boas 

práticas. 

12.102. Realizar, no mínimo, mensalmente, às suas expensas e sob sua 

responsabilidade, segundo as normas preconizadas por órgão federal e/ou distrital 

de fiscalização, a desinsetização e desratização do Restaurante Comunitário, 

incluindo cozinha, refeitório, almoxarifado, banheiros, áreas externas e dentro dos 

limites físicos do Restaurante Comunitário, de modo a evitar o acesso proliferação 

de ratos, moscas, baratas e formigas, conforme estabelece a Resolução nº 52, de 

22 outubro de 2009 da ANVISA. 

a) No caso de ineficiência dos procedimentos adotados, a 

empresa ficará obrigada a repeti-los, independentemente do 

período estabelecido. 

12.103. Sempre que necessário, a empresa deverá acionar a 

CONTRATANTE a fim de que esta contate os órgãos públicos responsáveis pela 

manutenção e limpeza de áreas externas periféricas ao Restaurante Comunitário, 

a fim de não colocar em risco a segurança sanitária do local (vazamento de esgotos 

públicos, acúmulo de entulho ou lixo, caixas de escoamento de água sem 

manutenção, etc.). 

12.104. Proceder a limpeza da caixa d’água semestralmente ou sempre que 

necessário e/ou solicitado pela CONTRATANTE, mantendo o registro do 

procedimento realizado na Unidade. 

12.105. As operações de higienização devem ser realizadas por funcionários 

capacitados e durante a aplicação de produtos de limpeza e desinfecção fortemente 

alcalinos (ex: produtos para limpeza de fornos e desincrustação de gorduras), 

fortemente ácidos, ou oxidantes fortes (ex: hipoclorito de sódio e derivados), os 
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manipuladores devem utilizar luvas nitrílicas de cano alto, óculos e botas de 

borracha, devendo ser obedecidas as instruções de uso e de segurança 

recomendadas pelo fabricante dos produtos, onde serão observados os seguintes 

itens pela CONTRATADA: 

a. O uso de escovas para limpeza e higienização limitar-
se-á tão somente à limpeza de áreas físicas e utensílios, 
sendo vedado seu emprego na higiene das mãos. 
b. Os panos de chão deverão ser lavados diariamente em 
baldes e pias exclusivos para este fim, substituindo-se 
aqueles que se encontrarem desgastados. 
c. Panos de chão de limpeza usados em áreas de 
manipulação de alimentos e do refeitório deverão ser 
lavados, limpos e higienizados e guardados separadamente 
daqueles utilizados em banheiros, na área administrativa e 
nas áreas externas do Restaurante Comunitário. 
d. É vedada a utilização de vassouras e/ou rodos com 
cabos de madeira. 
e. É proibido varrer a seco e lavar panos de limpeza na 
área de manipulação. 
f. É proibido fazer uso de panos não descartáveis para 
secar utensílios, equipamentos e superfícies que entrem em 
contato com o alimento. 
g. É proibido reaproveitar vasilhames de produtos 
alimentícios para envasar produtos de limpeza, bem como, 
vasilhames de produtos de limpeza para armazenar 
alimentos. 
h. É proibido escoar a água residual da higienização 
ambiental para a via pública. 

 

o CONDIÇÕES SANITÁRIAS, RECEPÇÃO E CONTROLE DE 
MERCADORIAS: 
12.106. A CONTRATADA responsabilizar-se-á única, integral e 

exclusivamente pelo bom estado e qualidade dos alimentos e refeições, 

respondendo perante a CONTRATANTE e outros órgãos do poder público, por 

qualquer alimento, condimento e/ou ingredientes contaminados, deteriorados ou 

de qualquer forma inadequados para os fins previstos no presente Projeto Básico. 

12.107. A CONTRATANTE realizará recolhimento de amostras e 

armazenamento, sob refrigeração, de aproximadamente 100g (cem gramas) de 

amostras de todas as preparações do dia, em recipientes devidamente 

higienizados, esterilizados e etiquetados por um período de 72 (setenta e duas) 
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horas para realização de análises laboratoriais (microbiológica, fisico-química, 

microscopia), caso necessário, com o objetivo de avaliar a qualidade dos alimentos 

e apurar a responsabilidade sobre qualquer evento que possa causar algum dano 

aos usuários. 

12.108. A CONTRATADA deverá proceder à análise semestral das amostras 

recolhidas, às suas expensas, para fins de comprovação à CONTRATANTE da 

qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas na Unidade. 

12.109. Os recipientes para coleta de amostras deverão ser descartáveis ou 

que permitam a esterilização adequada. 

12.110. As despesas decorrentes de análises microbiológicas em amostras 

coletadas, correrão por conta da CONTRATADA. 

12.111. Os entregadores de matérias-primas, ingredientes, embalagens, 

alimentos industrializados ou prontos para consumo, assim como seus veículos de 

transporte, devem se apresentar em boas condições de higiene. 

12.112. A recepção de mercadorias deve ocorrer em área exclusiva para este 

fim, protegida de chuva, sol, poeira e livre de materiais ou equipamentos inservíveis. 

12.113. As embalagens de matérias-primas, ingredientes, alimentos 

industrializados ou prontos para consumo devem estar limpas e íntegras. 

12.114. Todas as informações contidas nos rótulos dos produtos devem ser 

conferidas pela CONTRATADA no ato do recebimento. 

12.115. No ato do recebimento de matérias primas, ingredientes, alimentos 

industrializados ou prontos para consumo devem ser realizadas avaliações 

quantitativas, qualitativas e sensoriais (cor, odor, aroma, aparência, textura, 

consistência) dos produtos. 

12.116. As temperaturas dos produtos que necessitam de condições 

especiais de conservação devem ser conferidas e registradas em planilhas 

próprias. 

12.117. Os produtos congelados devem ser recepcionados a temperatura de 

no mínimo -12°C (doze graus Celsius negativos) ou ainda conforme recomendação 

do fabricante. 

12.118. Os pescados refrigerados devem ser recepcionados a temperatura 
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de 0°C a 2°C (zero a dois graus Celsius) ou conforme recomendação do 

estabelecimento produtor. 

12.119. As carnes refrigeradas devem ser recepcionadas a temperatura de 

0ºC a 7ºC (zero a sete graus Celsius) ou conforme recomendação do frigorífico 

produtor. 

12.120. Os demais produtos refrigerados devem ser recepcionados a 

temperatura de 0ºC a 10ºC (zero a dez graus Celsius) ou conforme 

recomendação do fabricante. 

 

13. DAS NORMAS TÉCNICAS 
13.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto do presente Projeto Básico 

segundo as normas técnicas vigentes na data da contratação, normas e 

recomendações das entidades reguladoras de serviços similares no âmbito do 

Distrito Federal e normas nacionais pertinentes. 

13.2. A inexistência de citações explícitas de normas técnicas e regulamentadoras 

de serviços de alimentação objeto deste Projeto Básico não desobriga a 

CONTRATADA de adotá-las, nem impedirá penalidades, multas ou glosas 

decorrentes do não atendimento ou violação de normas técnicas e legais vigentes 

e emanadas de órgãos oficiais distritais ou federais. 

13.3. A CONTRATADA também não poderá eximir-se de responsabilidades na 

execução dos serviços contratados de acordo com as normas legais e técnicas 

vigentes alegando desconhecimento delas. 

 

14. DO CONTROLE FINANCEIRO 
14.1. Caberá à CONTRATANTE implantar soƒtware para controle eletrônico do 

fornecimento de refeições, cabendo à CONTRATADA a instalação dos 

equipamentos necessários ao funcionamento do sistema, tais como: catracas, 

leitores óticos, instalações elétricas, cabos, entre outros, bem como efetuar a 

manutenção dos mesmos. Ficando condicionado o funcionamento do Restaurante 

Comunitário à devida instalação do sistema e a plena execução do controle. 

14.2. O usuário deverá adquirir o tíquete no caixa da CONTRATADA e dirigir-se à 
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entrada da Unidade de Alimentação onde o tíquete adquirido será lido pelo sistema 

eletrônico de controle de refeições, autorizando sua entrada para o consumo da 

refeição. 

14.3. Caberá à CONTRATADA manter em funcionamento o sistema de controle 

eletrônico e efetuar a devida manutenção dos equipamentos com rápida reativação, 

quando necessário. 

14.4. A reativação do equipamento deverá ser efetuada no prazo máximo de até 

24 (vinte e quatro) horas após a verificação da falha, salvo nos casos excepcionais 

devidamente motivados pela CONTRATADA e previamente acatados pela 

CONTRATANTE. 

14.5. Nos casos excepcionais, o requerimento deverá ser dirigido ao Executor do 

contrato em até 24 (vinte e quatro) horas após a verificação da falha, e quando 

aceita a justificativa será aberta a contagem do prazo concedido e necessário à 

manutenção. 

14.6. Em caso de impossibilidade do funcionamento do sistema, a contagem dos 

registros será efetuada manualmente por funcionários da CONTRATADA, sob 

fiscalização do Executor do contrato e/ou servidores da CONTRATANTE. 

14.7. A venda dos tíquetes deverá ser realizada diretamente a população pela 

CONTRATADA sob a fiscalização da CONTRATANTE. 

14.8. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato o 

sistema eletrônico de controle de refeições (catracas, leitores óticos, instalações 

elétricas, cabos, entre outros) na entrada dos Restaurantes Comunitários. 

14.9. Caberá a CONTRATADA a instalação de catracas roleta com contador de 

giro ou para bloqueios de entrada e saída individual para controle de grande fluxo 

e contagem de passagens na entrada do refeitório. A entrada do usuário no 

refeitório será liberada somente após o devido registro do tíquete adquirido no dia 

pelo sistema de controle de refeições. 

14.10. As modalidades café da manhã, almoço e jantar podem ser vendidas aos 

usuários, podendo ser servidas para consumo na Unidade ou em embalagem 

apropriada para consumo externo. 

14.11. As marmitas da modalidade almoço serão fornecidas em embalagem 
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adequada disponibilizada pela CONTRATADA, contendo impressa a identificação 

de que o alimento foi produzido pelo equipamento público de segurança alimentar 

e nutricional. 

14.12. Todos os equipamentos, insumos e materiais necessários para este controle 

correrão por conta da CONTRATADA. 

14.13. A Administração Pública poderá efetuar auditoria no funcionamento do 

soGware a qualquer tempo, inclusive requerer a adaptação do sistema. 

14.14. A CONTRATANTE poderá propor a qualquer tempo alteração no sistema de 

controle eletrônico de refeições para adequá-lo às necessidades do controle 

financeiro do Restaurante Comunitário. 

14.15. Caso a empresa necessite de outro modelo de sistema eletrônico para 

controle do fornecimento de refeições, a proposta deverá ser encaminhada à 

CONTRATADA, vedada qualquer alteração sem comunicação e permissão 

prévia.  

 

15. DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
15.1. Cabe à CONTRATANTE autorizar, a qualquer tempo: 

15.2. Atividades de cunho artístico e cultural, eventos em datas comemorativas de 

interesse da Administração Pública ou atividades de interesse público, conforme ato 

de regulamentação próprio da SEDES, desde que comunicados com antecedência 

de 7 (sete) dias úteis, limitado a 1 (vez) por mês. 

15.3. Parceria para prática de estágio ou atividades práticas de disciplinas de 

graduação ou curso técnico de Nutrição nas Unidades. 

15.4. Cabe à CONTRATANTE a elaboração de atividades de Educação Alimentar 

e Nutricional que devem ser realizadas nos Restaurantes Comunitários, com apoio 

da CONTRATADA, conforme Plano de Educação Alimentar e Nutricional da 

SEDES, considerando os aspectos éticos, culturais, socioeconômicos e regionais a 

fim de promover hábitos alimentares adequados e saudáveis, de forma a estimular 

a autonomia do usuário para que ele tenha liberdade de fazer escolhas adequadas 

também fora do ambiente do Restaurante Comunitário. 

15.5. A Nutricionista Responsável Técnica da CONTRATADA deverá elaborar 
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atividades de Educação Alimentar e Nutricional com os usuários do Restaurante 

Comunitário, atribuição inerente do profissional nutricionista da área de alimentação 

coletiva, conforme dispõe a Resolução nº 600/2018 do Conselho Federal de 

Nutrição, desde que sigam recomendações oficiais, que sejam previamente 

autorizadas pela CONTRATANTE e sejam acompanhadas por servidores da 

SUBSAN/SEDES. 

15.6. A CONTRATANTE poderá sugerir temas para a CONTRATADA elaborar 

atividades de Educação Alimentar e Nutricional. 

15.7. A divulgação dos eventos de Educação Alimentar e Nutricional será feita 

pelos órgãos oficiais de comunicação do Governo do Distrito Federal e pela 

CONTRATADA. 

 
16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
16.1. O fornecimento de alimentação à população, usualmente, constituem 

procedimentos com paradigmas completamente diferenciados em termos de 

abrangência e dispersão geográfica, complexidade da realização das 

atividades, requisitos de segurança e garantias de higiene.  

16.2. Enfim, há uma complexidade técnica e logística, uma sensibilidade a 

riscos e um impacto social que, no conjunto, revelam estar-se diante de 

prestação de serviços altamente qualificada, com requisitos não usuais nos 

serviços que deverão ser prestados. Será considerada como parâmetros de 

avaliação a realização fornecimento de refeições, construção, 

revitalização/modernização, manutenção e operação dos restaurantes 

comunitários do Distrito Federal. A concorrente deverá examinar todas as 

instruções, termos e especificações contidos neste Projeto Básico e no Edital de 

Licitação. A falha do fornecimento dos documentos ou das informações exigidas 

será de sua responsabilidade e resultará na atribuição de nota 0 (zero) no 

quesito que não for atendido. 

16.3. A Instituição interessada poderá complementar sua experiência 

consorciando-se com outras empresas, desde que estas atendam também ao 

expresso nas condições de participação previstas neste documento e no edital 
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de licitação, proporcionalmente às atividades que lhe couberem no Consórcio. 

16.4. Para efeito de atribuição de Notas da Proposta Técnica, os critérios de 

Avaliação das Propostas serão tratados no Anexo 24 deste Projeto Básico. 

16.5. Para fins de comprovação da capacidade técnica, a empresa deverá 

apresentar: 

a) Atestado de Capacidade Técnica registrado no Conselho Regional de 

Nutricionistas da respectiva região onde a empresa executa seus serviços, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 

empresa realizado ou estar realizando o fornecimento dos serviços, compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto do Projeto Básico; 

b) Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de 

qualificação técnica, considera (m)-se compatível (eis) o (s) atestado (s) que 

expressamente certifique (m) que a empresa já forneceu, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento), para o lote ofertado. Para os lotes nos quais o percentual 

requerido apresente fração, considerar-se-á o número inteiro imediatamente 

superior. 

c) A empresa poderá apresentar tantos atestados de capacidade técnica 

quantos julgar necessários para comprovar que já forneceu objeto semelhante ao 

deste Projeto Básico, destacando-se a necessidade desses atestados 

demonstrarem que o interessado forneceu anteriormente, pelo menos, o 

quantitativo solicitado no subitem anterior. 

d) Admite-se a soma do quantitativo de serviços nos atestados apresentados, 

desde que tenham sido realizados de forma simultânea no período de 12 (doze) 

meses, equivalente à vigência do futuro Contrato. 

e) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 

ou se decorrido pelo menos um ano do início de sua execução, exceto se firmado 

para ser executado em prazo inferior. 

f) O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, cópia do 

contrato e seus respectivos aditivos que deu suporte à contratação; 

g) A Licitante deverá apresentar, quando da habilitação da empresa, o Registro 
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da empresa no Conselho Regional de Nutrição no DF em plena validade. 

h) Não será aceito documento que comprove pendência e/ou irregularidade, ou 

ainda, que conste prazo para regularização de exigências. 

 

17. DA VISTORIA 
17.1. As empresas interessadas poderão fazer um reconhecimento do local antes 

da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento sobre a extensão dos 

serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da 

execução, bem como se cientificarem de todos os detalhes necessários à perfeita 

execução dos serviços, em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas 

do Distrito Federal (Decisões 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF). 

17.2. A proponente deverá apresentar, juntamente com os documentos, 

Declaração de Vistoria realizada de que conhece todos os detalhes técnicos em 

relação ao local de execução do objeto. 

17.3. As empresas deverão em vistoriar os locais de execução dos serviços objeto 

dessa contratação, deverão entrar em contato com a SUBSAN, localizada no [.], de 

segunda a sexta-feira, em horário comercial, desde o primeiro dia após a publicação 

do Aviso de Licitação, obedecendo os prazos editalícios e considerando que são 14 

(quatorze) unidades, bem como as novas unidades a serem construídas. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
18.1. Fornecer todos os insumos, produtos e mão-de-obra necessários para 

completa execução dos serviços. 

18.2. Garantir o fornecimento das preparações previstas no cardápio do dia 

durante o período de atendimento aos usuários, sendo preferencialmente das 06h 

às 09h no café da manhã, das 11h às 14h no almoço e das 18h às 20h no jantar, 

sem interrupções ou atrasos de qualquer natureza, na quantidade estabelecida no 

contrato, sob risco de aplicação de penalidade de grau gravíssimo. 

18.3. O tempo para atendimento do cidadão deverá respeitar o disposto na Lei nº 

2.529, de 21 de fevereiro de 2000, no tocante ao tempo máximo de espera. 

18.4. Adquirir os gêneros alimentícios preferencialmente da Agricultura Familiar do 
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DF, Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno - RIDE e outras localidades 

do país, podendo a CONTRATANTE estabelecer as interlocuções necessárias com 

os órgãos e empresas do Sistema de Agricultura do Distrito Federal (Secretaria de 

Agricultura, EMATER e CEASA) para promover a viabilidade deste processo. 

18.5. Para implementação da presente cláusula, poderá ser fornecido, 2 (duas) 

vezes por semestre, cardápio especial com carnes, frutas, verduras e legumes 

orgânicos produzidos por produtores do Distrito Federal ou da RIDE e certificados 

na forma da legislação, para realização do Dia da Produção Orgânica. 

18.6. Manter contato permanentemente com a CONTRATANTE, a fim de 

programar e determinar as prioridades dos serviços, em função do funcionamento 

da Unidade do respectivo Restaurante Comunitário. 

18.7. Manter todos os seus funcionários devidamente uniformizados, de acordo 

com o desempenho de suas funções, conforme modelo estabelecido pela 

CONTRATANTE no Anexo VI do presente Projeto Básico. 

18.8. Desenvolver boas relações com a CONTRATANTE e sua equipe técnica, 

acatando orientações e instruções pertinentes às normas de segurança, higiene, 

segurança do trabalho, legislação dos alimentos e Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

18.9. Apresentar, antes do início da execução dos serviços, ficha com todos os 

dados pessoais (nome, número da carteira de identidade e da carteira de trabalho, 

endereço, foto, etc.) de todos os seus funcionários. 

18.10. No caso de alteração no quadro de pessoal, deverá a CONTRATANTE ser 

automaticamente comunicada e mantida na Unidade ficha atualizada de todos os 

funcionários. 

18.11. Manter, durante toda a execução dos serviços contratados, um Responsável 

Técnico Nutricionista legalmente habilitado, inclusive aos sábados, além do 

cumprimento adequado do quadro técnico de nutricionistas para a Unidade. 

18.12. Responsabilizar-se pelas aprovações e licenças junto aos órgãos públicos, 

quando aplicável, bem como por qualquer multa decorrente da não observância da 

legislação vigente. 

18.13. Levar ao conhecimento da CONTRATANTE por escrito, para posterior 
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definição, qualquer caso omisso quanto à execução dos serviços. 

18.14. Responder por danos causados à CONTRATANTE e a terceiros, 

decorrentes de atos praticados por seus funcionários ou prepostos. 

18.15. Manter o local do Restaurante Comunitário diariamente limpo, higienizado, 

bem como responsabilizar-se pela retirada de todo lixo produzido na Unidade e em 

seu entorno. 

18.16. Manter em perfeitas condições de uso as instalações do Restaurante 

Comunitário, tais como: pisos, azulejos, cantoneiras dos azulejos, portas, vidros, 

ferragens de esquadrias, telas, forro, torneiras, sifões, ralos, grelhas, registros, 

louças sanitárias, válvulas de descarga, interruptores, tomadas, disjuntores, 

quadros elétricos, luminárias, lâmpadas, reatores, entre outras instalações gerais e 

especiais, equipamentos e móveis vinculados à execução dos serviços. 

18.17. Responsabilizar-se pela pintura externa da Unidade antes do início das 

atividades no Restaurante Comunitário, devendo utilizar as cores do Governo do 

Distrito Federal, conforme disposição da SUBSAN; 

18.18. Providenciar placa de identificação do equipamento público, contendo a 

logomarca do Governo do Distrito Federal, sendo que arte deverá ser previamente 

autorizada pela SUBSAN. 

18.19. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos de sua propriedade ou da CONTRATANTE, necessários ao bom 

funcionamento da Unidade, bem como das instalações da cozinha, vestiários e 

demais áreas ocupadas na edificação. 

18.20. Realizar as manutenções necessárias ao uso do equipamento público, uma 

vez que a conservação do bem é sua obrigação, devendo apresentar relatórios 

mensais à CONTRATANTE, informando as intercorrências ocorridas, os reparos 

realizados, assim como o estado dos equipamentos e área física à sua disposição. 

18.21. Reparar dos danos provocados por ela ou por terceiros durante a vigência 

do contrato, independentemente de serem intencionais ou decorrentes de mau uso. 

18.22. Realizar desentupimento de instalações hidráulicas em função de danos ao 

encanamento provocados pelo descarte de objetos em ralos e/ou vasos sanitários; 

18.23. Efetuar correções de vazamentos; 
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18.24. Revisar a rede elétrica; 

18.25. Reparar as depredações dos móveis e/ou bens da Unidade, tais como 

armários, portas, pias, entre outros; 

18.26. Realizar pinturas; 

18.27. Arcar com as despesas de substituição de filtros de água, lâmpadas, 

luminárias, carga ou recarga de extintores e demais dispositivos das instalações 

elétricas e hidráulicas dos locais dos serviços, e quaisquer outras que se fizerem 

necessárias. 

18.28. Realizar, no período de vigência do Contrato, as benfeitorias necessárias, ou 

seja, aquelas que têm como finalidade a própria conservação do equipamento 

público, evitando sua deterioração, como por exemplo: reparo no encanamento 

para evitar infiltrações. 

18.29. Contratada poderá retirá-las ao fim do contrato, desde que não provoque 

danos à estrutura da Unidade. 

18.30. Cabe à Contratada restituir o imóvel no estado em que o recebeu, de acordo 

com o termo de vistoria. 

18.31. A manutenção dos equipamentos deverá ser efetuada no prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas, levando-se em consideração a importância do equipamento 

para o funcionamento da Unidade, para que não comprometa a segurança e/ou a 

qualidade do serviço. 

18.32. Encarregar-se das atividades de aquisição de gêneros alimentícios e do seu 

armazenamento, em setor próprio, sempre em tempo hábil ao cumprimento do 

objeto consignado no presente Projeto Básico. 

18.33. Disponibilizar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, amostra de 

qualquer material e/ou gênero alimentício a ser empregado na execução contratual, 

sem custos adicionais. 

18.34. Garantir o fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual - 

EPI aos funcionários, de acordo com as atividades desenvolvidas, devidamente 

esterilizados (capas, capote, máscaras, gorros, propés, luva de malha de aço, 

protetor auricular e óculos), aos representantes da CONTRATANTE e aos 

prestadores de serviço sempre que indispensável, bem como todo o material 
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descartável necessário à execução contratual, sem custos adicionais. 

18.35. Manter permanentemente em serviço e em número suficiente, equipe 

composta por profissionais de nutrição de nível superior, para desenvolver 

atividades relacionadas ao abastecimento e produção de refeições, bem como 

pessoal qualificado de forma a garantir o atendimento aos usuários, sendo todos 

devidamente registrados pela empresa, cabendo a esta todo o ônus de natureza 

trabalhista e previdenciária, ressaltando-se que estes funcionários, embora sem 

qualquer vínculo empregatício com a CONTRATADA, obedecerão às normas da 

Unidade. 

18.36. Proceder à substituição do profissional nutricionista que atue em desacordo 

com as normas legais vigentes e com o código de ética de sua profissão, ou ainda 

que se demonstre aquém da capacidade de administrar a produção do Restaurante 

Comunitário. 

18.37. Remeter, sempre que solicitado, à CONTRATANTE as escalas diárias de 

serviços de todos os funcionários, especificações, lotação, respectivos horários e 

comunicando, em tempo hábil, qualquer alteração. 

18.38. Promover treinamento específico e periódico de seus funcionários, bem 

como quando identificada essa necessidade pela CONTRATANTE. 

18.39. Caso a CONTRATANTE convide a equipe de funcionários da 

CONTRATADA para participar de capacitação específica, a empresa deverá liberá-

los e arcar com os custos relacionados. 

18.40. Manter sempre um preposto, preferencialmente nutricionista, com poderes 

para deliberar e/ou atender a qualquer solicitação da fiscalização, relacionada à boa 

execução dos serviços contratados. 

18.41. Providenciar, de acordo com o período estipulado pela legislação pertinente, 

exame de saúde de seus funcionários, a fim de evitar a veiculação de doenças aos 

usuários pelos produtos alimentícios, a saúde do manipulador de alimentos deve 

ser comprovada por meio de atestados médicos, exames e laudos laboratoriais 

originais ou suas cópias. Estes documentos devem permanecer à disposição da 

autoridade sanitária sempre que solicitados, no efetivo local de trabalho do 

manipulador. A periodicidade dos exames médicos e laboratoriais deve ser anual, 
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obedecendo às exigências dos órgãos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, 

mas poderá ser reduzida dependendo das ocorrências endêmicas de certas 

doenças. 

18.42. Segurar seus funcionários contra riscos de acidentes de trabalho, cujo 

certificado, devidamente expedido pelo INSS, conforme preceitua a lei, deverá ser 

apresentado à CONTRATANTE. 

18.43. Respeitar e fazer respeitar as normas de segurança de higiene e saúde dos 

funcionários, fornecendo os meios apropriados e necessários à execução das 

atividades laborais. 

18.44. Fornecer no mínimo 02 (dois) jogos de uniformes a todos os seus 

funcionários no ato da contratação e providenciar a troca do referido jogo a cada 06 

(seis) meses, zelando para que se apresentem com aspecto adequado, 

conservados, limpos e nominalmente identificados, substituindo-os sempre que 

necessário. 

18.45. Os funcionários devem assinar um documento atestando o recebimento do 

uniforme, devidamente datado. 

18.46. Responsabilizar-se por todos os encargos e despesas com a alimentação de 

seus funcionários. 

18.47. Disponibilizar/manter sala para utilização de funcionários da 

CONTRATANTE, para acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados. 

18.48. Responsabilizar-se pelo pagamento do fornecimento de água, esgoto, 

internet, luz, gás e taxas e/ou impostos decorrentes da utilização do imóvel. 

18.49. As faturas referentes ao consumo de energia e água serão glosadas da 

fatura de pagamento mensal ao mês a que se referem. 

18.50. Devolver ao término do contrato, em perfeitas condições de 

funcionamento/utilização, as instalações, equipamentos, móveis e utensílios de 

propriedade do patrimônio público, salvo aqueles que tiverem cumprido a vida útil 

prevista pelo fabricante. Deverá ser lavrado um termo do qual constará o 

arrolamento dos bens recebidos e a descrição do estado de conservação e 

funcionamento físico de cada um. 

18.51. Implantar o Manual de Boas Práticas de Fabricação (MBP) e os 
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Procedimentos Operacionais Padrão (POP) personalizado no Restaurante 

Comunitário no prazo de até 03 (três) meses após a assinatura do contrato. Os 

documentos devem estar organizados, aprovados, datados e assinados pelo 

responsável e acessíveis aos funcionários, servidores da CONTRATANTE e à 

autoridade sanitária e deverão ser atualizados sempre que houver necessidade. 

18.52. No mínimo, deverá existir Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para: 

18.53. Higiene e saúde dos funcionários; 

18.54. Capacitação dos funcionários em Boas Práticas com o conteúdo 

programático mínimo estabelecido no art. 120, II da IN/DIVISA/SVS nº 16, de 23 de 

maio de 2017; 

18.55. Controle de qualidade na recepção de mercadorias; 

18.56. Transporte de alimentos; 

18.57. Higienização e manutenção das instalações, equipamentos e móveis com 

periodicidade adequada; 

18.58. Higienização do reservatório e controle da potabilidade da água; 

18.59. Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 

18.60. O POP relacionado à saúde dos funcionários deve especificar os exames 

médicos realizados, a periodicidade de sua execução e contemplar as medidas a 

serem adotadas nos casos de problemas de saúde detectados. 

18.61. O POP referente às operações de higienização de instalações, 

equipamentos, móveis e do reservatório de água, deverá conter, no mínimo, a 

descrição dos procedimentos de limpeza e desinfecção, inclusive o princípio ativo 

germicida, sua concentração de uso, tempo de contato e temperatura que devem 

ser utilizados, quando aplicável, deve contemplar a manutenção e a calibração de 

equipamentos. 

18.62. O POP relacionado ao controle integrado de vetores e pragas urbanas 

deverá contemplar as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir sua 

atração, abrigo, acesso e proliferação. 

18.63. Ceder as instalações do Restaurante Comunitário, sem ônus, fora do horário 

de atendimento aos usuários, para cursos, capacitações e eventos oferecidos pelo 

Poder Público e autorizados formalmente pela CONTRATANTE. 
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18.64. A CONTRATADA deverá executar estratégias de Educação Alimentar e 

Nutricional, tendo como referencial teórico o “Marco de Referência de Educação 

Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas” e outras publicações 

direcionadas as políticas públicas. 

18.65. As ações de Educação Alimentar e Nutricional - EAN poderão ocorrer 

simultaneamente em todos os Restaurantes Comunitários, cabendo à 

CONTRATANTE determinar o cronograma dessas atividades. 

18.66. Dispor no refeitório, um mural ou quadro de avisos, em local visível, medindo 

2 (dois) metros de comprimento por 1,5 (um e meio) metro de largura (2,00x1,50), 

para expor comunicações diversas. 

18.67. Deverá constar, obrigatoriamente, o número do telefone da Ouvidoria do 

Distrito Federal e o do Núcleo da Vigilância Sanitária responsável pela região onde 

está estabelecido o Restaurante Comunitário. 

18.68. Deverá ser usado para atividades educativas e informativos de interesse da 

comunidade local, devendo ter autorização prévia da CONTRATANTE para serem 

ali afixados. 

18.69. Campanhas educativas, propagandas e publicidades deverão obedecer às 

recomendações emanadas da Assessoria de Comunicação – 

ASCOM/SEDESTMIDH. 

18.70. Dispor no refeitório, 06 (seis) banners educativos e informativos, em local 

visível, medindo até 3m² (três metros quadrados), conforme solicitação da 

CONTRATANTE. 

18.71. Manter sede, filial ou escritório de representação no Distrito Federal com 

telefone fixo e móvel com DDD 61 e capacidade operacional para receber e 

solucionar qualquer demanda da CONTRATANTE, devendo comprovar, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. 

18.72. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante 

de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicialmente contratado, nos termos do 

art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993. 

18.73. Manter, durante toda execução contratual, todas as condições de habilitação 
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e qualificação exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações 

assumidas. 

18.74. É facultada à CONTRATADA a utilização das áreas externas da unidade 

para a produção de hortaliças e temperos, bem como o plantio de árvores frutíferas. 

18.75. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos. 

18.76. Não permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre. 

18.77. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, 

exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

18.78. Respeitar os termos estipulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário 

Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 

5.448, de 12 de janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra a 

mulher. 

18.79. A Contratada fica obrigada ao cumprimento do disposto na Lei Distrital nº 

6.112/2018. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE  
19.1. Controlar, com acompanhamento da CONTRATADA, o número de 

refeições servidas diariamente no Restaurante Comunitário, por intermédio da 

fiscalização do Executor Técnico do contrato, devidamente nomeado pela 

CONTRATANTE. 

19.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre falhas e/ou irregularidades 

constatadas na execução dos serviços, fixando prazos para as devidas correções. 

19.3. Solicitar à CONTRATADA, nos prazos previstos, a documentação referente 

aos seus funcionários, observando as especificações constantes deste Projeto 

Básico, supervisionando rotineiramente a observância das normas de segurança, 
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higiene e saúde dos funcionários. 

19.4. Fiscalizar a manutenção das instalações, dos equipamentos e de todo o 

material utilizado na execução contratual, bem como exigir da CONTRATADA o 

reparo e/ou substituição imediata do que for danificado, destruído, extraviado ou 

desgastado pelo uso. 

19.5. Efetuar a glosa no pagamento de refeições servidas em desacordo com o 

presente Projeto Básico, especialmente no que se refere aos cardápios 

predefinidos e gramatura das refeições servidas. 

19.6. Exigir, quando da formalização da contratação, a implementação do 

Programa de Integridade das Empresas, nos termos do art. 15 da Lei Distrital nº 

6.112/2018. 

 

20. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS 
20.1. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do 

processo administrativo, elaborado com base nos preços públicos referentes a 

contratações similares e pesquisa de mercados juntos às empresas do ramo, 

conforme demonstrativo de custos estimados. 

20.2. Cada empresa participante deverá propor, por modalidade de refeição café 

da manhã, almoço e/ou jantar um Preço Unitário da Refeição – PUR, composto de 

duas partes: valor pago pelo usuário mais subsídio do Governo do Distrito Federal. 

20.3. O Decreto nº 40.234, de 05 de novembro de 2019, estabelece que nas 

refeições do tipo ALMOÇO o usuário que pagará o valor de R$ 1,00 (um real) por 

cada refeição. 

20.4. O Decreto nº 37.708, de 14 de outubro de 2016, estabelece que nas 

refeições do tipo CAFÉ DA MANHÃ e JANTAR, os usuários pagarão R$ 0,50 

(cinquenta centavos) por cada refeição. 

20.5. O valor a ser subsidiado pelo Governo do Distrito Federal em 

complementação ao valor pago pelo usuário será determinado por meio da 

presente licitação. 

20.6. A empresa vencedora na fase de lances deverá apresentar uma planilha 

detalhada de composição dos custos anexa à proposta para cada tipo de refeição 
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por lote, indicando os valores correspondentes aos custos de insumos, mão de 

obra, transporte, administrativo, tributos, margem de lucro, valor unitário estimado 

por refeição, valor mensal estimado e valor anual estimado. 

20.7. O modelo da planilha de composição de custos requerida consta no Projeto 

Básico. 

 

21. DO PAGAMENTO 
21.1. Para fins de pagamento, será considerado o valor constante no relatório 

diário/mensal que será extraído do sistema de controle de acesso, sendo que este 

comprovará os quantitativos de atendimento efetivamente realizados. 

21.2. Caso haja divergência nos valores constantes na nota fiscal e no relatório, 

serão considerados para fins de pagamento os valores especificados no relatório 

de controle institucional, a diferença será considerada glosa. 

21.3. O pagamento pelo serviço de fornecimento de refeições será efetuado à 

CONTRATADA no mês subsequente aos serviços prestados. A empresa 

CONTRATADA deverá emitir nota fiscal de serviços prestados conforme o relatório 

de execução, contendo o quantitativo total de refeições servidas no mês de 

referência, comprovado através do relatório de bilhetagem da respectiva Unidade 

do Restaurante Comunitário. 

21.4. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da 

Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o 

vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação 

“pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016. 

 

22. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIAÇÃO CONTRATUAL 
22.2. A fiscalização do contrato será exercida por um representante da 

Administração Pública, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 

da execução do contrato. 

22.3. O executor de contrato indicado pela CONTRATANTE deverá ter a 

experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do 

contrato. 
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22.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, em conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

22.5. O executor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou pendências observadas, 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

22.6. Cabe ao executor do contrato observar o efetivo cumprimento do disposto 

no art. 13 da Lei Distrital nº 6.112/2018. 

 

23. DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA DO CONTRATO 
23.1. A Licitante deverá apresentar, quando da assinatura do Contrato, os 

documentos abaixo elencados: 

23.2. Documentação do profissional da área de nutrição, de nível superior, 

registrado no Conselho Regional de Nutricionistas - CRN, com contrato de trabalho, 

que deverá ser comprovado mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) ou por meio de contratos de prestação de serviços, sem 

vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum. Caso o profissional seja 

sócio ou proprietário da empresa participante, o mesmo deverá constar do registro 

no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN, em plena validade; 

23.3. Versão impressa, atualizada e personalizada, do Manual de Boas Práticas 

de Manipulação de Alimentos ou Produção ou Fabricação, da unidade onde a 

empresa executa suas atividades operacionais destinadas ao cumprimento da 

finalidade deste certame, conforme inciso IV do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, 

Portaria MS nº 1.428, de 26 de novembro de 1993 – ANVISA, Resolução RDC nº 
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216, de 15 de setembro de 2004 – ANVISA e item “a” da Decisão nº 6277/2013 – 

TCDF e legislação superveniente; 

23.4. Laudo de Inspeção ou documentação semelhante, atualizada, referente às 

condições sanitárias vigentes, inclusive comprovando a efetiva implantação do 

Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos ou Produção ou 

Fabricação da unidade onde a empresa executa suas atividades operacionais 

destinadas ao cumprimento da finalidade deste certame. 

 

24. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
24.1. Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato 

Administrativo, no qual serão estabelecidas cláusulas com as condições, garantias, 

obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com Projeto 

Básico e a proposta de preços da Licitante vencedora. 

24.2. O prazo de vigência dos contratos decorrentes desta Concorrência é de 30 

anos, a partir da data da sua assinatura, podendo, por interesse das partes, ser 

prorrogado por períodos sucessivos. 

 

25. DO REAJUSTE 
28.1. Será admitido o REAJUSTE do valor do contrato, com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA apurado durante o período, 

observada a periodicidade mínima de 12 (doze) meses, a contar da 

apresentação da proposta, conforme o Decreto nº 37.121/2016. 

 
26. DA GARANTIA CONTRATUAL 
26.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos após a assinatura do Contrato, no valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor do contratado e terá seu valor atualizado nas mesmas 

condições daquele, conforme disposição do art. 56, § 2º da Lei nº 8.666/1993, e 

poderá optar por qualquer das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 

8.666/1993. 
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27. DA SUSTENTABILIDADE 
27.1 A Contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade 

previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770/2012, em conformidade com o 

Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei no 8.666/1993, devendo 

ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em 

relação aos seus similares. 

 

28. DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO 
28.2. Nos termos do Anexo VIII-A, da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio 

de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

recepcionada no âmbito do GDF pelo Decreto nº 38.934, de 15 de março de 

2018, e visando garantir a qualidade do serviço prestados, será aplicada a 

pretensa contratação parâmetros para a medição de resultados, conforme tabela 

abaixo: 
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TABELA 1 – Percentual de aplicação sobre cada ocorrência de infração 

Grau Nível de severidade Correspondência (%) 
Grau 1 leve 1 

Grau 2 moderada 2 

Grau 3 grave 5 

Grau 4 gravíssima 10 

 

As glosas são aplicadas em razão do grau de severidade da irregularidade e/ou infração, estabelecidos na tabela 

abaixo: 
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TABELA 2 - Cláusula Infringida e/ou Irregularidade Constatada 

 
GRAU 

CORRESPONDÊNCI
A POR 

OCORRÊNCIA 
(%) 

 
INFRAÇÃO OU IRREGULARIDADE 

 
 
 

Grau 1 
(Leve) 

 
 
 
 

1 

1. Funcionário inadequadamente uniformizado ou utilizando acessórios não permitidos (anéis, alianças, relógios, 

pulseiras, brincos, colares, etc.), sem usar touca, máscara descartável ou luvas apropriadas para manuseio dos 

alimentos e higienização de equipamentos, ou ainda, qualquer inobservância ao subitem 12.2 – DA HIGIENE DOS 

FUNCIONÁRIOS. 

2. Não deixar afixado nos locais definidos o cardápio diário do Restaurante Comunitário e/ou não apresentar os 

valores nutricionais das preparações do dia, assim como não identificar as preparações que contenham glúten 

e/ou lactose. 
3. Não disponibilizar o mural ou quadro de avisos no refeitório do Restaurante Comunitário, permitir informações 

não autorizadas pela CONTRATANTE ou não disponibilizar o telefone da Ouvidoria do GDF e do Núcleo da 

Vigilância Sanitária da região. 

 
 
 
 

Grau 2 (Moderado) 

 
 
 
 

2 

4. Deixar de prestar manutenção dos equipamentos, instalações, utensílios e móveis após a constatação do defeito 

ou solicitação formal da CONTRATANTE. 

5. Deixar de manter a quantidade de funcionários suficientes para a execução de todos os serviços, conforme 

previsão contratual 

6. Não coletar ou não permitir a coleta de amostras das preparações diárias e/ou deixar de conservá-las 

adequadamente. 

7. Não remover do local de preparação e das câmaras frigoríficas os alimentos preparados e não servidos. 

8. Vender ou fornecer quantidade superior a 02 (duas) refeições por usuário por dia ou não observar as demais 

normas estabelecidas no subitem 14.3 do Projeto Básico. 
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GRAU 

CORRESPONDÊNCIA 
POR OCORRÊNCIA 

(%) 

 
INFRAÇÃO OU IRREGULARIDADE 

 9. Não utilizar embalagem térmica (isopor apropriado) com tampa com vedação total para o 
acondicionamento de refeição a ser consumida externamente ao Restaurante Comunitário ou não 

acondicionar a salada em embalagem individual. 
10. Não segurar os funcionários contra riscos de acidentes de trabalho, conforme preceitua a lei e/ou não 

apresentar à CONTRATANTE documentos comprobatórios. 
11. Não observar o item 18 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12. Não providenciar, de acordo com a legislação vigente, exame de saúde dos funcionários, bem como de 
não os apresentar ou não facilitar o acesso à CONTRATANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grau 3 
(Grave) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

13. Desobediência às normas estabelecidas subitem 12.1 – DO PRÉ-PREPARO E PREPARO DOS 
ALIMENTOS, assim 

como não seguir as orientações da RDC nº 216/2004 - ANVISA e/ou legislação superveniente. 
14. Deixar de providenciar a limpeza, a higienização, a desinfecção, a dedetização e a desinsetização 

(controle de pragas urbanas) das áreas e instalações utilizadas. 
15. Não registrar, de acordo com a legislação trabalhista vigente, os funcionários, arcando com todo o 
ônus de natureza trabalhista e previdenciária, além de não apresentar, quando solicitado, documento 

comprobatório do pagamento de impostos. 
16. Não manter responsável técnico nutricionista e quadro técnico desse profissional durante todo o 

expediente, segundo a Resolução nº 600/2018 – CFN e/ou legislação superveniente. 
17. Utilizar as dependências e equipamentos do Restaurante Comunitário sob sua responsabilidade para 

fins diversos do objeto contratual sem anuência da CONTRATANTE. 
18. Deixar de remover o lixo das dependências internas ou acondicioná-lo de forma imprópria na área 

externa. 
19. Preparar e fornecer as refeições do tipo marmita fora da rampa de distribuição e longe do usuário. 

20. Não seguir a gramatura e as características das preparações e líquidos definidas no presente Projeto 
Básico a, bem como não obedecer ao estabelecido no subitem 6.5. 

21. Deixar de cumprir o cardápio aprovado, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
22. Não respeitar as normas de segurança, higiene e saúde dos funcionários. 

23. Deixar de responsabilizar-se pelo funcionamento, segurança e limpeza do Restaurante Comunitário. 
24. Deixar de adquirir algum dos equipamentos relacionados no Anexo II 

25. Não se responsabilizar pela manutenção, revisão e reparo dos equipamentos e instalações de 
propriedade do 

patrimônio do GDF. 
26. Não elaborar e implementar o Manual de Boas Práticas de Fabricação e/ou o POP, de acordo com o 

prazo definido. 
27. Não solicitar a autorização da CONTRATANTE para a produção eventual e excepcional de refeições 

fora do Restaurante Comunitário ou não observar os demais dispositivos relacionados no subitem 11.2 do 
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presente Projeto Básico. 

28. Não disponibilizar produtos adequados para a assepsia das mãos dos funcionários e/ou visitantes 
29. Não manter em condições adequadas a higienização dos equipamentos, utensílios e instalações do 

Restaurante Comunitário de acordo com a RDC nº 216/2004 – ANVISA e/ou legislação superveniente. 
30. Não adotar as normas estabelecidas no item 8 - TRANSPORTE, alusivo ao transporte de gêneros 

perecíveis, não 
perecíveis, produtos descartáveis e material de limpeza. 

31. Não observar o cumprimento das normas estabelecidas no item 11 - PRODUÇÃO E PREPARAÇÃO DE 
REFEIÇÕES. 

32. Não adotar as normas alusivas ao armazenamento conforme item 09 do presente Projeto Básico e a 
RDC nº 216/2004 - ANVISA e/ou legislação superveniente. 

33. Cumprir irregularmente o horário de funcionamento estabelecido para a prestação dos serviços no 
Restaurante Comunitário. 

34. Interromper temporariamente o serviço, gerando filas, por atraso na produção ou falta/substituição de 
item ou itens do cardápio. 

35. Deixar de instalar e/ou realizar manutenção em equipamento ou instalação destinado ao funcionamento 
do sistema eletrônico de controle de refeições e acesso dos usuários 

 
 

GRAU 4 
(Gravíssi

ma) 

 
 
 

10 

36. Cobrar preços superiores aos fixados neste Projeto Básico. 
37. Reutilizar gêneros alimentícios preparados e não servidos em dia subsequente ou ainda, como 

ingrediente 
para outra preparação. 

38. Servir alimento contaminado ou que por qualquer motivo, não atenda aos parâmetros da vigilância 
sanitária. 

39. Não fornecer o acesso a materiais filmados na unidade pelo sistema de monitoramento por câmera de 
vigilância. 
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28.3. Os valores apurados em decorrência de descumprimento dos itens 

indicados na medição dos resultados, serão objeto de glosa na fatura da 

empresa. 

28.4. As infrações descritas acima são meramente exemplificativas. Situações 

diversas serão definidas pelos respectivos ordenadores de despesas. 

28.5. Havendo reincidência de qualquer das infrações o percentual de 

penalidade será considerado em dobro. 

 

29. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
29.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 

licitação e da execução é aquela prevista no Instrumento Convocatório. 

 
30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
30.1. O contrato não poderá ser prorrogado quando: 

30.2. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de 

licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, 

enquanto perdurarem os efeitos; 

30.3. Para tanto, a CONTRATANTE consultará em nome da empresa 

contratada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992 o SICAF, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e o Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

30.4. A CONTRATADA não mantiver, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

30.5. A CONTRATADA não concordar com a eliminação, do valor do contrato, 
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dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido pagos ou 

amortizados no primeiro ano de vigência da contratação. 

30.6. A prorrogação contratual e as demais alterações deverão ser processadas 

mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº. 

8.666/93, vedada a modificação do objeto. 

30.7. O contrato poderá ser rescindido amigavelmente, ou seja, de comum 

acordo, conforme o disposto no artigo 79, II, da Lei nº 8.666/93, devendo haver 

manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do objeto 

contratado e justificada a conveniência administrativa. 

30.8. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração 

Pública, reduzido a termo no respectivo processo, na forma dos arts. 77 a 79 da 

Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências determinadas 

no art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

30.9. No caso do item anterior, poderá ser aplicada multa compensatória de 

20% (vinte por cento) sobre o valor total pactuado, nos termos do inciso II, do 

artigo 87, da Lei nº 8666/93. 

30.10. A Lei Distrital nº 4.611/2011 regulamenta no âmbito do Distrito Federal o 

tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, 

empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. Considerando 

que a contratação em tela não permite a subcontratação, uma vez que o objeto 

do presente Termo é amplamente comercializado por diversas empresas no 

mercado, bem como, o objeto não caracteriza serviço divisível, fica justificado o 

não enquadramento desta demanda à citada Lei e seus artigos. 

 
31. DOS ANEXOS  

São partes integrantes deste Projeto Básico, os seguintes anexos: 

I.  Minuta de Lei Autorizativa 

II.  Diretrizes Ambientais para Construção e Reforma das 

Unidades  

III.  Minuta de Regulamento da Audiência Pública 
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IV.  Minuta de Aviso de Audiência Pública 

V.  Minuta de Edital de Licitação 

VI.  Declaração de Pleno Conhecimento do Edital 

VII.  Modelo de Solicitação de Esclarecimentos 

VIII.  Modelo de Seguro Garantia 

IX. Modelo de Fiança Bancária 

X.  Modelo de Carta de Habilitação 

XI. Declaração de Regularidade Trabalhista 

XII. Declaração de Ausência de Impedimento 

XIII.  Modelo de Procuração 

XIV.  Declaração de Participação da Visita Técnica 

XV. Declaração de Conhecimento do Local de Implantação 

das Unidades 

XVI. Carta de Encaminhamento dos Documentos de 

Qualificação de Proposta Técnica  

XVII.  Declaração de Renúncia à Visita Técnica 

XVIII.  Modelo de Proposta Comercial 

XIX. Projeto Básico para Elaboração da Proposta Comercial 

XX.  Diretrizes para Elaboração e Julgamento da Proposta 

Técnica 

XXI.  Minuta de Contrato de Concessão 

XXII. Termo de Rolamento de Bens 

XXIII. Sistema de Avaliação de Desempenho 

 


