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 RELATÓRIO CONSOLIDADO DOS ESTUDOS  
 
Referência: Chamamento Público para Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI nº 001/2019 - SEPE  
 

OBJETO 

 
Projeto de Parceria Público-Privada, na modalidade patrocinada, para construção, manutenção e operação de 6 
(seis) novos Restaurantes Comunitários, bem como para a revitalização/modernização, manutenção e operação 
dos 14 (quatorze) restaurantes já existentes, além do fornecimento de refeições. 

HISTÓRICO 

 
O Edital de Chamamento Público de PMI nº 001/2019 - SEPE foi publicado em 13/09/2019, ficando o prazo final 
para recebimento de requerimentos para a data de 11/10/2019. No dia 10/10/2019, foi publicado um Aviso de 
reabertura de prazo para apresentação de requerimentos, ficando o prazo final de entrega para a data de 
11/11/2019. Foram recebidos, ao todo, três requerimentos das seguintes empresas: 
 

1. Consórcio GATIZA - SPE, composto pelas empresas: Gávua Restaurante Corporativo LTDA.; IBIZA 
Construtora LTDA.; e TRB Construtora Eireli ME. 

2. AP Participações e Investimentos S.A. 
3. Consórcio Grupo Empresarial VM, composto pelas empresas: MULTSERV – Segurança e Vigilância 

Patrimonial LTDA. e VOGUE – Alimentação e Nutrição LTDA. 
 
As mencionadas empresas foram autorizadas a desenvolverem os estudos, conforme Termo de Autorização 
publicado no DODF, de 12 de dezembro de 2019, mas no decorrer do processo a empresa AP Participações e 
Investimentos S.A. comunicou a decisão de não dar continuidade aos trabalhos propostos no PMI nº 001/2019 – 
SEPE. Os consórcios permaneceram e se uniram formando um único consórcio com o objetivo social de 
participarem do processo. Assim, em 16/03/2020, somente um estudo foi recebido.  
 
Em 18/05/2020, foi publicada no DODF nº 92 a Portaria Conjunta nº 02, de 07 de maio de 2020, que tem por 
finalidade a instituição de Comissão Técnica com o objetivo de analisar os estudos referentes à modelagem 
técnica, econômico-financeira e jurídica para o fornecimento de refeições, construção, revitalização/modernização, 
manutenção e operação dos Restaurantes Comunitários do Distrito Federal. 
 
Contudo, em virtude da pandemia da COVID-19, foram necessárias medidas com o intuito de evitar sua 
propagação, fator que acabou alterando a forma de trabalho dos servidores da Administração, bem como o 
desenrolar dos projetos em andamento. Nesse contexto, foi necessária a prorrogação de prazo para conclusão do 
relatório final pela Comissão Técnica dos Restaurantes Comunitários, conforme Portaria Conjunta nº 04, de 15 de 
julho de 2020, publicada no DODF Nº 134, de 17 de julho de 2020. 
 
Em 27 de julho de 2020, a Comissão Técnica desenvolveu o Relatório SEI-GDF n.º 1/2020 - SEPE/GAB/SUPP, 
constante no Processo SEI Nº 04003-00000200/2019-84. 
 
 
 
Dados importantes: 
 
Processo Administrativo: SEI Nº 04003-00000200/2019-84 
Endereço na internet: http://www.sepe.df.gov.br/chamamento-publico-para-procedimento-de-manifestacao-de-
interesse-restaurantes-comunitarios/ 

http://www.sepe.df.gov.br/chamamento-publico-para-procedimento-de-manifestacao-de-interesse-restaurantes-comunitarios/
http://www.sepe.df.gov.br/chamamento-publico-para-procedimento-de-manifestacao-de-interesse-restaurantes-comunitarios/
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Autorização do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGP: Ata de Reunião Conjunta do Conselho 
Gestor de Parcerias Público-Privadas e do Grupo de Deliberação de Concessões, de 11 de abril de 2019, publicada 
no DODF Nº 80, de 30 de abril de 2019. 
 
Órgão responsável: Secretaria de Estado de Projetos Especiais – SEPE. 
 

ESTUDOS 

 
A. Relatório Consolidado do Caderno 1: Diagnósticos e Estudos Preliminares e Modelo Técnico. 
 

1. Diagnósticos e Estudos prévios 

 

1.1. Estudos de Benchmark 

Os estudos de Benchmark foram apresentados pelo Consórcio, onde trouxe dois exemplos de concessão para 
fornecimento de alimentação pontuando que as modalidades de licitação escolhidas nesses processos não cabem 
no Projeto proposto para os Restaurantes Comunitários do Distrito Federal. Vale citar, a título exemplificativo, 
trechos contidos no item, que demonstram que o Consórcio abordou satisfatoriamente o tema: 
 

(...) primeiro exemplo a Concorrência Pública de n° 002/2016 que teve como objeto a outorga de concessão, 
durante um período de 05 (cinco) anos a contar da data de assinatura do contrato, compreendendo a 
exploração dos serviços públicos de administração, produção e distribuição de refeições diárias no 
Restaurante Popular “Dulce Ana Garcia”, no Município de Sinop — MT.  
(...) No modelo foi escolhido a modalidade concorrência pelo tipo de melhor preço na forma do art. 2°, inciso 
Ill, da Lei n° 8.987/1995 (...) 
 
A segunda análise de Benchmark trata-se da concessão para fornecimento de alimentação à população do 
Município de Juiz de Fora/MG, pelo Restaurante Popular Yeda Duarte Gomes, e o seu refeitório em anexo, 
ambos localizados no centro do Município de Juiz de Fora/MG. O objeto foi a implementação de novas 
políticas públicas voltadas à garantia do direito à alimentação nutricionalmente balanceada oferecida a 
população que se alimenta fora de casa e, prioritariamente, que se encontra ou se aproxima da situação de 
risco social. 
 
(...) a escolha da modalidade de licitação aqui, concorrência com melhor técnico e preço fixado no Edital é o 
caminho ideal para garantia da oferta pública ao público de baixa renda e em situação de vulnerabilidade pelo 
valor único de R$ 1,00 (um real) durante o prazo de concessão no âmbito do Distrito Federal. 

 
1.2. Estudo e análise das condições atuais da área de influência do projeto. 
 

1.2.1. Situação fundiária 
 
Os estudos apresentaram análise individualizada dos 14 (quatorze) Restaurantes Comunitários - RC's e também 
a indicação das localidades dos 06 (seis) novos RC's a serem construídos. 
 

1.2.2. Situação ambiental 
 
Conforme análise do proponente, a situação é precária, sem destinação do lixo com alta taxa de contaminação 
alimentar e infectante. Foi apresentado neste Estudo alteração de toda a destinação específica do lixo dos RC's a 
serem reformados e construídos, de acordo com as mais altas exigências ambientais pelas normas Brasileiras e 
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Internacionais por se tratar de trabalho vinculado à saúde, social e em especial ao direito à alimentação. Por isso, 
é obrigação do Concessionário a manutenção dos níveis de qualidade e selos correspondentes à destinação do 
lixo neste projeto. 
 

1.2.3. Infraestrutura física existente 
 
Após análise do Consórcio, foi diagnosticado que os 14 (quatorze) restaurantes existentes necessitam 
urgentemente de melhorias básicas que influenciam no bem-estar dos usuários e na degradação exponencial do 
bem público. 
 

1.2.4. Serviços prestados  
 
Conforme apresentado, o serviço atual além de precário é prestado em condições alimentares que não respeitam 
as normas mínimas brasileiras de nutrição e alimentação. O resultado está abaixo do encontrado na pesquisa 
conduzida pelo Ministério do Desenvolvimento de 2005, na qual 86% (oitenta e seis por cento) dos usuários dos 
restaurantes populares do Brasil os classificaram como regulares ou bons. 
 
Com base nos dados analisados, observou-se que o perfil dos usuários dos restaurantes comunitários é 
predominantemente composto por indivíduos com renda per capita de R$140,00 (cento e quarenta reais) a 
R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) e que, portanto, não recebem os benefícios sociais do Programa Bolsa 
Família. Dessa forma, o público-alvo, que seriam indivíduos com renda familiar per capita de até de 12 (doze) 
salários mínimos, não é o mais atingido, representando apenas 36,5% dos usuários. A proporção de moradores 
de rua ou de albergados que fazem uso do restaurante também se mostrou baixa, bem como a de desempregados 
e autônomos catadores de material reciclável.  
 
2. Analise de sensibilidade considerando os cenários do termo de referência 
 
 Foram apresentados os 04 (quatro) cenários propostos:  

• Cenário 1: almoço;  
• Cenário 2: café da manhã e almoço;  
• Cenário 3: café da manhã, almoço e jantar;  
• Cenário 4: almoço e jantar. 
 

3. Projeto de construção 
 

O engenheiro responsável pela obra no Estudo irá analisar os projetos e especificações descritas no termo de 
referência e irá providenciar visita ao local onde serão realizadas as obras, para que dessa maneira, tenha 
condições de avaliar toda a complexidade e exigências para execução total do objeto de que trata os respectivos 
projetos deste CADERNO TÉCNICO. 
 

3.1. Projeto detalhado por meio de plantas, planilhas e obras necessárias de acordo com as legislações  
 
Foi apresentado o projeto detalhado completo de acordo com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal 
(COE), que é regulamentado pela Lei Distrital n° 6.138/2018 e pelo Decreto n° 39.272/2018 que regulamenta a lei 
anterior e dá outras providencias, e legislações específicas das Especificações Técnicas: Fundação; Esquadrias 
de Alumínio e Madeiras; Ferragens; Cobertura com Telhas Cerâmica; Revestimentos Argamassados; 
Revestimentos Cerâmicos; Pisos; Pintura; Elétricas. 
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Ademais, a obra a ser realizada ou a reforma nos Restaurantes Comunitários existentes, terão itens para facilitar 
o acesso de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, em processo pós-operatório, gestantes, idosos, baixa 
estatura e crianças. 
 
Ações Previstas:   
 

i. Constituição de uma equipe multidisciplinar que acompanhe, discuta e reavalie constantemente a 
implantação dos programas ambientais do empreendimento;  

ii. Ajustar sempre que necessário as metas dos programas ambientais para a contratação dos serviços 
relativos aos programas; 

iii. Definir os procedimentos e mecanismos para a coordenação e a articulação adequada das ações a cargo 
de cada um dos agentes intervenientes, nas diversas fases do empreendimento;  

iv. Elaborar procedimentos e instrumentos para o monitoramento e o acompanhamento na fase de operação.  
 
Foram apresentadas as Plantas baixa do projeto e imagens. 

 

3.1.1. Planilha orçamentária das novas unidades de restaurantes comunitários 
 
Foi apresentada planilha orçamentaria para construção de cada restaurante. VALOR TOTAL POR UNIDADE: R$ 
4.853.736,72 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e três mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e 
dois centavos).   
 

3.2. Estudo de áreas de maior vulnerabilidade nas RA’s, para implementação dos novos RC’s 
 
Conforme estudos, os Restaurantes Comunitários devem ser implantados em regiões de grande movimentação 
diária de trabalhadores de baixa renda, formais e/ou informais, como por exemplo, as áreas centrais das cidades 
que, preferencialmente, sejam próximas a locais de transporte público de massa. Assim, as regiões indicadas pelo 
estudo para implantação dos novos restaurantes comunitários são: 
 

• Rodoviária do Plano Piloto 

• Região Administrativa de Santa Maria 

• Região Administrativa de Planaltina  

• Região Administrativa de Sol Nascente 

• Região Administrativa de Taguatinga 

• Região Administrativa Samambaia 
 
4. Projeto de revitalização/modernização  
 
O Estudo apresentou o Memorial Descritivo que envolve o roteiro de implantação, com apresentação de 
parâmetros para que as Equipes Técnicas Locais de Segurança Alimentar e Nutricional, composta por arquitetos, 
engenheiros, nutricionistas e profissionais da área social, possam planejar estruturas e instalações adequadas 
para a realização das atividades inerentes ao Restaurante Comunitário.  
  
Este documento discorre sobre o funcionamento ideal de um Restaurante Comunitário através da abordagem dos 
seguintes tópicos: programa de necessidades, fluxograma, relação entre as atividades realizadas em cada 
ambiente, dimensionamento de ambientes e superfícies de trabalho, parâmetros básicos de conforto térmico, 
acústico e luminoso, especificações de materiais e instruções para elaboração dos projetos de instalações prediais.  
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Os parâmetros apresentados devem ser adaptados à realidade da legislação vigente, às normas técnicas do local 
e ao tipo de obra a ser executada. O estudo contemplou o antes e o depois dos 14 (quatorze) Restaurantes 
Comunitários existentes. 
 

4.1. Instalação de ambulatório equipado para primeiros socorros e curativos 
 
O estudo apresenta projeto para um ambulatório, com uma área de aproximadamente 17m², localizado dentro do 
Edifício do Restaurante Comunitário para o cidadão ter acesso em uma situação de emergência.  
 

4.2. Instalações elétricas  
 
A distribuição elétrica deve basear-se na disposição do layout. É necessário o levantamento de todos os 
equipamentos e a identificação dos seus consumos para a especificação das tomadas. Foram apresentados todos 
os materiais e parâmetros para as instalações elétricas. 
 

4.3. Instalações hidráulicas e sanitárias  
  
Conforme proposta, recomenda-se adotar descidas individuais de água do barrilete, para que a necessidade de 
manutenção de um ponto hidráulico não interfira no funcionamento dos demais. Deve-se prever um ponto de água 
fria para cada caldeirão da área de cocção.  
  
Para o dimensionamento da capacidade total dos reservatórios de água, deve-se usar como parâmetro o consumo 
de 28 (vinte e oito) litros de água por refeição (20 litros de água fria e 8 litros de água quente). Este consumo é 
dimensionado para todas as atividades que acontecem no interior do Restaurante Comunitário, inclusive a 
higienização dos ambientes, dos equipamentos e utensílios, e o uso em banheiros e vestiários. 
 
Foram apresentados todos os materiais e os parâmetros para as instalações hidráulicas e sanitárias. 
 

4.4. Padronização dos equipamentos e das áreas de distribuição, lavagem e produção  
 
Os módulos de produção apresentados deverão ser projetados no sentido de evitar contaminação e proporcionar 
ao manipulador segurança e conforto em relação à temperatura, ventilação, umidade, iluminação e ruídos. A 
principal diretriz do projeto deve ser evitar o fluxo cruzado entre gêneros alimentícios, carros de transporte, 
manipuladores e lixo. Na sequência foram apresentadas a relação de equipamentos e mobiliários por restaurante. 
 

4.5.  Reforma e revitalização de acessos para carga e descarga de mercadorias  
  
Os equipamentos e mobiliários previstos para esta área são, basicamente, tanques de higienização, esguichos de 
pressão e bancadas de apoio. É o local onde ocorrem as operações de: carga e descarga de materiais e gêneros; 
recepção, inspeção e pesagem de gêneros, pré-higienização de gêneros, limpeza e depósito de caixas. 
 
Aspectos a serem observados:   

a) A área de carga e descarga deve ser coberta, com altura suficiente para entrada de caminhão baú (de 
preferência com docas);  

b) A área de carga e descarga deve dispor de iluminação suficiente para permitir a verificação da limpeza e 
higiene dos veículos transportadores dos gêneros;  

c) A área de carga e descarga deve dispor de local amplo para verificação do peso e/ou da quantidade dos 
gêneros. 

 
4.6. Reforma e revitalização de banheiros 
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Atualmente estão em andamento leis, obras e serviços de adequação do espaço urbano e dos edifícios às 
necessidades de inclusão de toda população, visando eliminar os obstáculos existentes ao acesso, modernizando 
e incorporando essas pessoas ao convívio social, possibilitando o ir e vir. Nesse sentido foram propostas no estudo 
todas as determinações conforme as normas vigentes. 
 

4.7. Reforma e revitalização de cozinhas, áreas de distribuição, lavagem e área de produção  
 
Conforme apresentado as cozinhas dos Restaurantes Comunitários são o ambiente destinado à preparação de 
refeições e, como tal, devem possuir algumas características que as tornem seguras para os trabalhadores e 
permitam proteger a segurança alimentar dos consumidores.  
  
As dimensões adequadas e colocação correta dos equipamentos no restaurante resultam na organização, 
segurança higiênica do processamento dos alimentos, bem como em percursos corretos dos próprios alimentos, 
desde o recebimento de produtos de fornecedores até à confecção de refeições prontas, economizando recursos 
e tempo. Nesse sentido, a proposta é de que a cozinha será projetada de forma a evitar, no ciclo de produção de 
alimentos, percursos de regresso em relação ao fluxo de higienização e processamento dos próprios alimentos:  
  
Recebimento de produtos > preparação pré-cozimento > cozimento > possível embalagem > distribuição.  
  

4.8. Reforma e revitalização de equipamentos elétricos  
 

Os equipamentos elétricos existentes nos Restaurantes Comunitários, conforme estudo proposto e análise dos 
existentes serão trocados de acordo com lista e planilhas descritivas de todos os itens, que deverão ser 
padronizados para que se mantenha uma alimentação padronizada e um Manual de Boas Práticas para todo o 
Consórcio.  
 
Foi apresentada uma planilha com a RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS - POR RESTAURANTE.  
 

4.9. Reforma e revitalização de mobiliários  
 
O mobiliário será todo restaurado para os padrões necessários conforme normas técnicas de ergonomia voltadas 
para a interação humano-sistema e para o mobiliário, o que contribui para a segurança, a saúde e o bem-estar dos 
indivíduos no desempenho de suas atividades e ainda promove a eficiência de produtos e processos.  
 

4.10. Reforma e revitalização das coifas e câmaras frias  
 
Estes equipamentos serão instalados em locais previamente determinados pelo projetista do Restaurante 
Comunitário. O fornecimento e a instalação das câmaras frias serão executados de acordo com as instruções 
básicas e as especificações técnicas do projeto elaborado pelo profissional ou empresa contratada para o 
fornecimento. O consórcio apresenta em planilha os itens que serão substituídos imediatamente devido ao 
funcionamento inadequado. 
 

4.11. Sistema de detecção, prevenção e combate a incêndio  
  
Conforme estudo, todo o sistema de projeto, implantação e operação do sistema de detecção, prevenção e 
combate a incêndio dos Restaurantes Comunitários terão como referência os preceitos adotados e estudos 
indicados pelo Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio – ABNT/CB024294, bem como todas as suas 
Normas publicadas, NBR 10.898/2013 sobre Iluminação de Emergência, NBR 11.742/2003295 sobre porta corta 
fogo para saídas de emergência, NBR 13.343-2/2004296 sobre sinalização de segurança contra incêndio e pânico, 
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símbolos e suas formas, dimensões e cores, NBR 11.861/1998297 sobre mangueira de incêndio e NBR 
12.779/2009298 sobre a manutenção das mangueiras de incêndio, NBR 12.693/2013299 sobre sistemas de 
proteção por extintores de incêndio e 12.962/2016 sobre a inspeção, manutenção e recarga em extintores de 
incêndio, dentre diversas outras complementares para boa instalação e manutenção, sempre com propósito de 
bom funcionamento, melhora da habitabilidade da edificação e aumento de vida útil do sistema. 
 

4.12. Sistema de iluminação 
 
A iluminação deve satisfazer os aspectos quantitativos e qualitativos exigidos pelo ambiente. Será usado como 
guia a NBR-5413319 que recomenda os níveis de iluminância (incidência de luz) para cada situação. Todo o 
fornecimento de material e/ou serviços estará de acordo com as últimas revisões da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT e Companhia Energética de Brasília - CEB.   
  
A obra será executada levando em consideração as determinações e as recomendações para segurança e 
ergonomia estabelecidas na NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade), NR 18 (Condições e 
meio ambiente de trabalho na indústria da construção) e NR-17 (Ergonomia), respectivamente, do Ministério do 
Trabalho. 
 

4.13. Sistema de limpeza  
 
Durante a Revitalização/Modernização dos RC’s é necessário que se gerencie o sistema de limpeza de acordo 
com o Programa de Gerenciamento de Resíduos proposto para o empreendimento.  
  
Programa de Gerenciamento de Resíduos – PGRS  
 
O objetivo é assegurar que os resíduos gerados tenham um encaminhamento seguro, de forma eficaz, visando à 
proteção dos colaboradores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.  
  
Identificação, classificação e destinação dos resíduos 
 
A maioria dos resíduos sólidos gerados durante a instalação do empreendimento são definidos pela Resolução 
CONAMA nº. 307/2002 e 348/2004 como resíduos sólidos da construção civil, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 
concreto em geral, metais, resina, colas, tintas, madeira e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações e fiação elétrica. Nesse sentido, os resíduos de construção e 
demolição – RCD devem receber tratamentos distintos, conforme sua classificação, que é estabelecida pela 
Resolução CONAMA nº. 313/2002. 
 
Conforme estudos, os resíduos citados deverão ser classificados e gerenciados, permitindo sua redução, 
reutilização e/ou reciclagem, através do planejamento, procedimentos e ações pré-definidas para a gestão dos 
mesmos. Dentre as vantagens de se gerenciar esses resíduos têm-se o processo construtivo mais rentável, em 
consequência da redução dos gastos com o tratamento, disposição final e beneficiamento. 
 
Dessa forma, os resíduos sólidos oriundos da execução da obra deverão ser separados em reaproveitáveis e 
descartáveis e posteriormente acondicionados em caçambas. Os resíduos reaproveitáveis devem ser 
armazenados, enquanto os descartáveis devem ser recolhidos pela empresa responsável pela obra e 
encaminhados para o aterro de inertes. Cabe citar que a empresa além de coletar e transportar os RCD também 
é responsável pela destinação adequada dos mesmos. 
  
Ressalta-se que, durante a obra também poderá ser gerado resíduo do tipo Classe B (Resolução CONAMA nº. 
307/2002) ou Classe II A (NBR 10.004/2004), não inertes, que são os resíduos orgânicos. Esses resíduos serão 
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acondicionados adequadamente em sacos plásticos e periodicamente encaminhados para serem recolhidos pelo 
serviço de limpeza de coleta de lixo do Distrito Federal.  
  
 
 
 
Manejo dos Resíduos Sólidos  
  
 O gerenciamento correto dos resíduos de uma atividade desenvolvida deve não só controlar e diminuir os riscos 
ambientais, mas também alcançar a minimização de geração dos mesmos, de maneira a adotar diretrizes que 
contemplem políticas de gerenciamento de resíduos (desde o manuseio até a disposição final).  
  
Política de Implantação e Diretrizes Gerais 
 
Para a implementação de ações necessárias ao bom gerenciamento dos resíduos sólidos, o empreendimento deve 
informar, desde a direção até o nível de supervisão, quais as pessoas responsáveis por cada serviço do 
estabelecimento, definindo suas responsabilidades em relação ao PGRS. Ressalta-se que o bom gerenciamento 
dos resíduos também depende da conscientização dos colaboradores e fornecedores.  
 
Monitoramento dos Resíduos Gerados  
  
Toda movimentação de resíduos deve ser documentada. Deverá ser desenvolvida planilhas mensais de controle 
de geração e disposição dos resíduos do empreendimento.  
 
Foi disponibilizado pelo consórcio um modelo de planilhas de movimentação de resíduos e registros de 
armazenamento que podem ser adotados no gerenciamento dos mesmos. 
 

4.14. Sistema de segurança com câmeras  
 
O sistema de segurança com câmera será realizado conforme especificações técnicas apresentadas.  

 
5. Plano de manutenção  
 
O objetivo principal do plano apresentado é estabelecer uma sistemática mais eficiente e eficaz da gestão predial 
dos restaurantes após reforma, com foco na manutenção preventiva e corretiva, conforme levantamento realizado 
em vistorias que acontecerão mensalmente.  Além disso, uma atuação preventiva traz impactos positivos no que 
se refere à economicidade de gastos públicos, e principalmente na confiabilidade dos sistemas e instalações que 
integram as edificações, trazendo segurança e bem-estar aos servidores, usuários e terceirizados.  
  
Este trabalho de vistoria identificará as anomalias e falhas construtivas, com a análise do risco oferecido aos 
usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, que interferem e prejudicam a saúde e habitabilidade frente ao 
desempenho dos sistemas construtivos e elementos vistoriados da edificação. Neste enredo, a anomalia 
representa a irregularidade na construção e suas instalações, enquanto falha diz respeito à manutenção, operação 
e uso da edificação.  
 
Os requisitos dos usuários devem ser atendidos de forma a promover segurança, habitabilidade e sustentabilidade, 
tendo para cada um desses tópicos solicitações particulares e expressos pelos seguintes fatores: (i) Segurança; 
(ii) Habitabilidade; e (iii) Sustentabilidade.   

 
5.1. Coleta de destinação de resíduos 
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Uma das maiores dificuldades no gerenciamento dos resíduos está na separação, uma vez que, em meio ao lixo 
orgânico também há papéis, embalagens, óleos, etc., mas essa situação pode ser solucionada com a instalação 
de equipamentos e acessórios de segregação de material, bem como a coleta e o encaminhamento para o 
tratamento adequado. Para o Gerenciamento dos resíduos é necessário à implementação de um Programa de 
Gerenciamento de Resíduos – PGRS.  
Cenário I  
  
A maior parcela de resíduos recicláveis produzidos, nos RC ’s são orgânicos, os quais podem ser destinados a 
empresas alocadas no Distrito Federal - DF que trabalham com a compostagem ou biodigestão, processos que 
neutralizam a carga orgânica do lixo e os transformam em adubo orgânico ou até em energia elétrica.  
 
Já os resíduos recicláveis, podem ser coletados pelo Sistema de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU. O 
SLU tem duas Usinas de Tratamento Mecânico Biológico que funciona na Asa Sul e em Ceilândia, o 
processamento dos materiais recicláveis são feitos por uma espécie de funil onde são separados os resíduos 
sólidos dos recicláveis. 
 
Nesta coleta só serão recolhidos os resíduos abaixo: 

 
Cenário II  
  
Caso optem pelo SLU para a coleta de todos resíduos (Recicláveis e Orgânicos/Rejeitos), como já é realizado em 
alguns RC’s, deve-se seguir as orientações de acondicionamento e identificação dos resíduos. 
 
O serviço de coleta dos resíduos sólidos urbanos (convencional úmido e misto) é realizado nas unidades RC’s de 
acordo com o cronograma de dias e horários das coletas. Os resíduos devem ser acondicionados corretamente 
uma hora antes do início do turno da coleta, assim como os resíduos recicláveis também são coletados de acordo 
com o cronograma das unidades.  
  
Os resíduos deverão ser acondicionados em dois tipos de sacos. O primeiro de preferência na cor azul é para os 
materiais recicláveis: papel, papelão, plástico, isopor e metal. O outro saco, de preferência preto ou cinza, é para 
o material orgânico e rejeitos: resto de comida, borra de café, papéis gordurosos, lixos de banheiro e vidro, que 
por enquanto ainda não é reciclado no DF devido à logística onerar o processo. 
 
É necessário que a área do refeitório disponha de kits com 02 (duas) lixeiras industriais de 80L (oitenta litros) com 
pedal dispostas por todo o perímetro da área e próximo à área de lavagem de louça, para que os usuários possam 
descartar seus resíduos separadamente na lixeira de resíduo comum/rejeito e na lixeira de resíduos recicláveis. 
 
Os resíduos comuns/rejeitos serão destinados ao Aterro Sanitário de Brasília – ASB.  
 

5.2. Coleta e destinação do óleo de cozinha  
  
Os empreendimentos que utilizam óleo de cozinha no preparo de alimentos devem descartar adequadamente 
esses produtos e seus resíduos. Além de causar situações indesejadas como entupimento das tubulações, o óleo 
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que é lançado na rede pode se espalhar na superfície dos corpos hídricos, causando poluição e consequente 
desequilíbrio no ecossistema aquático.  
 
As iniciativas existentes hoje para a coleta e reciclagem de óleo vegetal e resíduos são pontuais, partindo de 
determinados setores econômicos e cooperativas. No DF existem alguns projetos que fazem o recolhimento de 
óleo usado que poderão ser contratados ou firmar parcerias para viabilizar a destinação do óleo produzido. 
Outro viés que também pode ser explorado é a permuta do óleo usado. Este pode ser utilizado para a fabricação 
de sabão, e o produto obtido (sabão líquido, sabão em barra) poderá ser utilizado para a lavagem de pisos, 
sanitários e equipamentos dos próprios RC’s. 
 

5.3. Atendimento de emergência  
 
Projeto para um ambulatório dentro do Restaurante Comunitário visa atender o cidadão nos primeiros socorros 
caso ocorra uma emergência no local. Com área de aproximadamente de 17m², localizado dentro do Edifício do 
Restaurante Comunitário, o ambulatório será composto por uma mesa de atendimento ao paciente, maca caso 
haja necessidade, uma pia e uma bancada para apoio. 
 

5.4. Programas específicos com vistas ao aumento da eficiência na utilização de água e/ou reutilização de 
águas servidas  

 
Os Planos ou Programas Básicos Ambientais, consistem num conjunto de ações destinadas a monitorar, controlar 
e mitigar os impactos ambientais sobre o meio físico, biótico e socioeconômico durante as fases de implantação e 
operação de um empreendimento. A elaboração e implementação dos planos e programas são realizadas por 
técnicos capacitados a implantá-los por meio de gerenciamento das atividades e operacionalização das atividades 
inerentes a cada ação específica contemplada no plano, a fim de fazer o acompanhamento das metas e 
indicadores. 
 
PROGRAMA DE REUSO DE ÁGUAS SERVIDAS – PRAS 
 
O objetivo é implantar um sistema de reuso de águas servidas em instalações sanitárias e hidráulicas, levando em 
consideração a viabilidade econômica, executiva e sustentável do projeto.  
  

5.5. Limpeza de caixas d´água  
 
É de extrema importância que as caixas d’água sejam limpas de 6 em 6 meses, para garantir que o abastecimento 
seja seguro.  
 
A limpeza emergencial será acionada sempre que houver verificação de necessidade imediata. 
 

5.5.1. Limpeza emergencial  
 
Será acionada conforme planilha elaborada pelo consorcio participante. 
 

5.6. Limpeza interna e externa com o objetivo de deixar os equipamentos livres de qualquer elemento que 
possa ser caracterizado como lixo ou escória  

 
Propõe-se que cada unidade possua uma coleta seletiva do lixo. As áreas de manipulação possuem lixeiras nas 
cores: branca (lixo descartável), azul (orgânico), dotadas de tampa e acionamento por pedal, de fácil higienização 
e revestidas por sacos plásticos pretos reforçados, onde o lixo é continuamente depositado.  
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Os resíduos são retirados das áreas de manipulação diariamente, quantas vezes forem necessárias, transportados 
para fora da área de produção de onde são recolhidos diariamente por particular. O óleo descartado pela empresa 
é armazenado em baldes plásticos e coletado por particular.   
 
 
 
Sistema de Esgoto  
 O esgotamento sanitário é ligado à rede de esgoto local, e o tratamento de efluentes da água e higienização 
semestral ou quando necessário das caixas de gordura e esgoto que são de inteira responsabilidade da empresa, 
através de serviços terceirizados. 
 
Higienização de instalações, equipamentos e utensílios.  
  
As áreas usadas para a manipulação de alimentos são limpas e higienizadas diariamente, quantas vezes forem 
necessárias e ao final do turno.  
  
Higiene de instalações 
 
Compreende as operações de higienização da estrutura física (piso, paredes e outros), dos equipamentos, 
bancada de trabalho e utensílios, realizadas de maneira frequente para minimizar os riscos de contaminação dos 
alimentos.  
  
De maneira geral, os procedimentos de higienização da empresa são realizados:   
• No início do trabalho;  
• Depois de cada uso;  
• Quando começar a trabalhar com outro tipo de alimento;  

• A cada mudança de lote;  
• Em intervalos periódicos se os utensílios estiverem em uso constante. 

 
Higiene dos equipamentos    

• Balcão térmico: é lavado com detergente diariamente ao final do turno.  

• Refrigeradores e freezer: diariamente é passado pano úmido para retirar resíduos e depois umedece com 
álcool 70%. Semanalmente todos os alimentos são transferidos para outro equipamento resfriado para que 
se lave internamente e externamente.   

• Exaustor e Coifa: São limpos semanalmente com água, esponja, detergente, desencrustante e sanitizante.  

• Fogão: é realizada a limpeza do fogão com detergente diariamente, após o turno. Semanalmente é realizada 
a limpeza com desencrustante, onde é aplicado o produto especifico, deixando agir por 10 minutos, para 
posterior enxágue. Seca naturalmente.   

• Forno: o forno é lavado semanalmente com detergente e desencrustante.  

• Descascador de Legumes: após a utilização os descascadores são lavados com detergente neutro e 
esponja sintética, posteriormente, são colocados de remolho em uma solução de água e água sanitária e 
depois enxaguados com água corrente. São guardados em local seco e limpo.   

• Higiene dos utensílios: ASSADEIRAS, PANELAS, CALDEIRÕES FRIGIDEIRAS E SIMILARES: Os resíduos 
são retirados e os mesmos são passados em água corrente. São guardados em local seco, limpo, protegido 
de respingos e de boca para baixo. FACAS, ESCUMADEIRAS, PEGADORES ESPÁTULAS E SIMILARES: 
Após a utilização são lavados com detergente neutro e esterilizados com álcool 70%. São guardados em 
local seco e limpo.  

  
Panos de limpeza  
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A higiene dos panos de prato é diária e após o uso são lavados manualmente com sabão e deixados de molho em 
sabão em pó e água clorada. Posteriormente são enxaguados com água corrente, torcidos e colocados em varal 
especifico para secagem. Há uma separação dos panos de limpeza e dos panos para utensílios. Os panos brancos 
são específicos para limpeza com a utilização de panos descartável multiuso para os utensílios, bancadas e 
superfícies. 

5.7. Limpeza rotineira que consistirá nos serviços de varredura, limpeza e desobstrução dos dispositivos de 
drenagem, incluindo banheiros, pisos, pias e janelas  

  
VARREDURA: Atividade que antecede a limpeza, deve ser realizada diariamente e sempre que necessário.  
 LIMPEZA: Trata-se da limpeza realizada diariamente de forma a manter/conservar os ambientes isentos de 
sujidade e risco de contaminação.  
 DESOBSTRUÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: Estabelecimentos como os RC’s possuem alta 
presença de gorduras proveniente da lavagem dos utensílios, por esse motivo as caixas de gordura são essenciais 
para impedir que óleos e gorduras caiam na rede coletora do sistema de esgoto, e consequentemente na rede 
pública. As instalações de caixas de gordura são previstas pelo Decreto Distrital nº. 5.631/80.  Esse sistema precisa 
passar por um monitoramento constante e regular para garantir que a caixa esteja sempre limpa. 
 
A limpeza, bem como a coleta do resíduo proveniente da caixa de gordura podem ser feitas integralmente por 
empresas especializadas, por meio de sucção de rejeitos. 
 

5.8. Manutenção das instalações do sistema de detecção, prevenção e combate a incêndio  
  
A manutenção de alarme de incêndio visa conferir e manter todos os componentes do sistema em pleno 
funcionamento, corrigindo eventuais variações e falhas e, assim, proporcionando maior confiabilidade. Além disso, 
a manutenção de alarme de incêndio, no intuito de conferir ainda mais segurança, contempla as normas 
regulamentadoras do segmento, que indicam os procedimentos que devem ser adotados para a realização do 
serviço. Nesse sentido, a manutenção de alarme de incêndio, quando preventiva, abrange:   

a. A verificação geral das chaves e comandos da central e suas condições de operação;  
b. A medição de consumo em cada circuito de detecção, alarmes e demais comandos do sistema;  
c. A inspeção do estado da bateria;  
d. A medição da resistência do fio terra ou da corrente de fuga;  
e. A limpeza dos detectores. 

 
Na manutenção de alarme de incêndio, ocorre também a simulação de defeitos, para testar os indicadores sonoros 
e visuais, bem como ensaios de operação por amostragem dos acionadores manuais e dos detectores. Por se 
tratar de um mecanismo de segurança e proteção, recomenda-se realizar a manutenção de alarme de incêndio 
periodicamente, de forma a evitar falhas que poderiam ocasionar acidentes.  
  
O sistema de alarme de incêndio é composto por alguns itens, que funcionam em conjunto na detecção e 
sinalização de fumaça e fogo. Todos eles precisam estar interligados para o correto funcionamento do sistema. 
 
Existem outros itens que englobam a proteção contra incêndios e eles não podem ser deixados de lado. É preciso 
estarmos atentos também às condições dos extintores, hidrantes, mangueiras, fiação elétrica, central de gás e 
sistema de iluminação de emergência. 
 

5.9. Manutenção das instalações elétricas 
 
A manutenção corretiva dos quadros elétricos é necessária e consiste de, no mínimo em: 
a. Reaperto e inspeção de conexões elétricas;  
b. Limpeza e organização dos cabos; 
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c. Medições de temperatura quando observado pontos quentes ou deficiência de contatos elétricos;  
d. Medição de grandezas elétricas gerais do painel, com registrador de grandezas elétricas, mostrando tensões 

trifásicas e por fases, correntes de fases e trifásicas, potência por fases e trifásicas, fatores de potência por 
fase e trifásico, THDI/ THDV;  

e. Instalar terminais nos condutores elétricos que alimentam e partem do painel;  
f. Identificação dos circuitos através de tabela na própria porta do painel;  
g. Elaborar desenho 'as built' mostrando as grandezas elétricas envolvidas no R. painel;  
h. Instalar barreira isolante ou metálica para proteger os barramentos 'vivos'' do painel;  
i. Utilizar cores padronizadas tanto para entrada e saída dos condutores, adotando sempre as cores 

padronizadas pela NBR, sendo condutores FASES: cor preto; condutor NEUTRO: cor azul claro ou escuro; 
condutor de ATERRAMENTO: verde ou amarelo;  

j. As especificações dos condutores de alimentação e saída dos painéis devem atender sempre a capacidade 
do circuito que alimentam, acrescidos de reserva de no mínimo,10% de capacidade;  

k. Instalar DPS nos painéis QGBT e secundários de acordo com as exigências e especificações contidas na 
NBR 5410;  

l. As pessoas que operam com manutenção de máquinas, equipamentos e instalações elétricas devem atender 
as exigências da NBR 5410;  

m. Instalar DRS nos painéis QGBT e secundários de acordo com as exigências e especificações contidas na 
NBR 5410, (Uso de dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade) onde aplicáveis.  

  
De acordo com os estudos, todos os procedimentos tomados para a realização deste documento, foram baseados 
nas normas brasileiras e locais vigentes.  
 

5.10. Manutenção das instalações hidráulicas e sanitárias 
 
O sistema hidrossanitário de uma edificação pode ser subdivido pelos subsistemas de água fria, água quente, 
água pluvial, esgoto e água de combate a incêndio. Assim, alguns itens são imprescindíveis na manutenção desse 
sistema hidráulico:   

a. Substituir os elementos de vedação dos registros e torneiras;  
b. Fechar o registro geral do ambiente no caso de vazamentos em tubulações; 
c. Utilizar profissional habilitado para trocar, por material da mesma marca, os trechos das tubulações e as 

conexões que apresentarem vazamentos, evitando assim problemas de folga ou dificuldades de encaixe;  
d. Nunca aquecer a tubulação, em caso de substituição, pois ocorrerá a deformação do tubo;  
e. Não utilizar outros materiais para vedação tais como fios, massa de zarcão ou outros que provocam 

excesso de espessura de vedante, podendo causar tensões localizadas e rompimentos por ocasião do 
aperto ou quando a instalação já estiver sob pressão.   

  
Sobre a periodicidade das manutenções, as manutenções corretivas e/ ou preventivas devem ser realizadas por 
profissionais qualificados ou empresa especializada, no mínimo na periodicidade prevista pela norma técnica ABNT 
NBR 5674/2012.  
  
Todas as tubulações, conexões e caixas de passagem que compõem o sistema de captação de águas pluviais 
devem ser mantidos limpos para garantir a vazão de projeto, evitando retorno das águas captadas com a 
consequente inundação de áreas nobres da edificação.  
 
Já o esgoto sanitário tem origem nos vasos sanitários, pias, bidês, chuveiros, lavatórios, ralos etc. Sua manutenção 
envolve: 

a. Jogar água limpa no ralo sifonado para evitar mau cheiro se algum ambiente ficar muito tempo sem uso;  
b. Limpar os ralos periodicamente, retirando quaisquer detritos que possam promover entupimentos do ramal 

e prumada;  
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c. Todas as tubulações, conexões e caixas de passagem que compõem o sistema de esgoto devem ser limpos 
periodicamente para garantir a vazão de projeto evitando retorno e entupimentos.  

  
5.11. Manutenção do sistema de segurança  

 
A manutenção de sistema de segurança consiste no aprimoramento e suporte dos equipamentos que integram o 
sistema, garantindo que sua eficiência seja alcançada em sua totalidade, ou seja, atua de modo corretivo e 
preventivo, tais como circuitos fechados de TV, sensores, câmeras internas e externas, alarmes, gravadores, entre 
outros produtos eletrônicos, executando suas tarefas com precisão. 
 
Essa manutenção deve ser observada como um item de máxima importância e a qualidade técnica especializada 
uma exigência a ser requerida com rigor.  
  

5.12. Manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva  
 
A manutenção preventiva é um conjunto de estratégias de monitoramento e controle empregadas com o objetivo 
de impedir (ou amenizar) falhas quanto ao desempenho de máquinas e equipamentos, sejam eles hidráulicos, 
automotivos ou industriais. Diferente da manutenção corretiva, essa manutenção sempre é planejada, sendo 
realizada de maneira periódica com base em um cronograma e/ou índice de funcionamento.   
  
Por se tratar de uma manutenção programada, os desgastes e danos ocorridos são muito menores, fazendo com 
que os custos com reposição de peças e componentes não comprometam o orçamento empresarial. Por outro 
lado, é importante frisar que a manutenção preventiva ocorre independentemente de danos reais apresentados, 
fazendo com que em alguns momentos a indústria tenha gastos sem necessidade imediata. 
 
A grande diferença entre os tipos de manutenção é que a manutenção preditiva é baseada numa inspeção 
sistemática e na observância quanto à modificação dos parâmetros ou condições de desempenho. Assim, a partir 
do momento que a prevenção preditiva identifica problemas de desempenho que já estão ocorrendo ou poderão 
ocorrer, é feita a chamada prevenção corretiva planejada. 
 
Para estabelecer a melhor forma de realizar a manutenção de máquinas e equipamentos é necessário realizar um 
diagnóstico quanto à estrutura e necessidades de cada restaurante. De forma geral, o único tipo de manutenção 
a ser evitado é a corretiva sem planejamento, ou seja, aquela que ocorre sem o apoio da manutenção preditiva. 
 
Esse diagnóstico com relação ao melhor tipo de manutenção deve ser feito de forma conjunta pela empresa 
vencedora da PPP, principais gestores e equipe especializada nesses serviços, oferecendo as melhores 
alternativas para o contexto do restaurante.  
  
Periodicidade das manutenções preventivas: 
 
SISTEMA ELÉTRICO: A cada 06 (seis) meses, checar se o sistema de aterramento sofreu corrosão e se a 
chegada do fio terra ao restaurante está em boas condições. Verificar se há aquecimento nos fios ou mau contato, 
que causam fuga de energia. 
GÁS: A cada ano um técnico habilitado deve verificar todo o sistema.  
BOMBAS: O ideal é manter um contrato de manutenção com empresa idônea, que garanta pronto atendimento. 
Deve estar atento a qualquer ruído anormal no funcionamento da bomba e solicitar visita da empresa antes da 
quebra. 
CAIXA D'ÁGUA: A limpeza anual é obrigatória, mas o ideal é limpar a cada 06 (seis) meses. O serviço de limpeza 
será realizado por profissionais especializados para que a caixa não seja danificada por procedimentos 
inadequados.  
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA COMBATE À INCÊNDIO: As escadas devem estar livres de cestos 
de lixo e com os corrimãos de acordo com a NBR 9077/85. Frequentemente devem ser verificados o fechamento, 
a regulagem e a existência de selo identificando o fabricante das portas corta-fogo. Hidrantes e extintores devem 
ser revisados e recarregados anualmente.  
GARAGENS/ ESTACIONAMENTO: Verificar se a pintura dos canos segue a NR-26, que diz respeito a sinalização 
de segurança. Não permitir a colocação de pneus junto às paredes e manter as demarcações das vagas pintadas 
com tinta adequada. Garantir iluminação adequada. Atenção ao aparecimento de trincas, infiltrações ou 
vazamentos. Visita diária da equipe às garagens  
FACHADAS: A cada 05 (cinco) anos recomenda-se lavagem da fachada. Para qualquer serviço de fachada 
(pintura ou restauro) os funcionários precisam trabalhar com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
adequados. 
 
Estima-se um gasto mensal médio de 1% do valor da planilha orçamentária para reforma de cada restaurante 
comunitário nas manutenções prediais preventivas, preditivas e corretivas. As Planilhas Orçamentárias referidas 
estão anexadas ao estudo especificadas e detalhadas. 
  

5.13. Recolhimento de lixo em quantidade mínima necessária para manter o asseio das cabines e banheiros  
 
A limpeza dos banheiros ocorrerá durante todo o funcionamento dos Restaurantes respeitando todas as normas 
da Vigilância Sanitária, lembrando que o profissional responsável ficará locado somente na limpeza dos banheiros 
para que não ocorra contaminação das demais áreas.  
  

5.14. Manutenção das coifas e câmaras frias  
  
Manutenção Câmaras Frias: será feita trimestral.  
  
Manutenção Sistema de exaustão: será feita mensalmente.  
  
Manutenção emergencial: Solicitar a visita técnica de imediato para realização dos reparos necessários nos 
seguintes casos:   

• Parada geral e/ou quebra do equipamento (Equipamentos não funciona/não liga);    
• Curto-circuito em equipamentos elétricos.  

  
6. Plano de fornecimento de refeições e operação  

 
6.1. Estabelecimento de horários de funcionamento  

 
O fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários no Distrito Federal, na modalidade café da manhã 
será de segunda-feira a sábado das 06:00 horas às 09:00 horas. Na modalidade almoço das 11:00 horas às 14:00 
horas, com exceção da unidade de Ceilândia que será das 10:30 horas às 14:00 horas. E na modalidade jantar 
das 18:00 horas às 20:00 horas, sem interrupções ou atrasos de qualquer natureza. O tempo para atendimento 
aos usuários terá como premissa o respeito ao disposto na Lei n° 2.529, de 21 de fevereiro de 2000.  
  

6.2. Gestão de logística  
 
A gestão logística dos Restaurantes Comunitários consiste no fluxo logístico para administrar a compra de todos 
os insumos, o armazenamento, a produção da alimentação e a distribuição para a população.  
  
Tais operações demandam prudências específicas do gestor e do seu grupo de trabalho, podendo trazer economia 
à empresa se forem conduzidas da forma precisa em conjunto com a conformidade dos princípios mais praticados 
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atualmente. No conceito desses princípios é preciso administrar para que se tenha uma gestão sucinta da cadeia 
logística, a fim de evitar desperdícios, aumentar a produtividade e agilizar os resultados almejados.  
  

6.2.1. O Gerenciamento de carga e descarga das mercadorias  
  
A carga e a descarga de mercadorias consistem em um agrupamento de atividades primordiais para o bom 
funcionamento dos Restaurantes Comunitários e qualidade da alimentação. Com a nova gestão estabelecida será 
implementado um sistema de automação para garantir a eficiência e controle das cargas entregues. Em conjunto, 
será contratada uma transportadora com autorização legal para executar o serviço. Todos os veículos passarão 
por uma vistoria prévia computadorizada para analisar se está dentro dos padrões de transporte exigidos pela 
legislação brasileira. 
 
A nova tecnologia implementada fará a gestão do armazenamento em tempo real informando todos os fluxos de 
entrada e de saída, a fim de priorizar as operações. O procedimento de recebimento de mercadoria, sempre será 
feito com a supervisão do estoquista da empresa. 
 
O transporte e as embalagens deverão obedecer a legislação vigente para evitar qualquer tipo de dano ou 
contaminação dos alimentos. Os veículos utilizados para o transporte dos alimentos estarão sempre em boas 
condições de uso, limpeza e higiene, conforme o POP – Procedimento Operacional Padrão.  
 

6.2.2. O Gerenciamento de estoque 
  
Serão sempre observadas as recomendações dos fabricantes dos produtos indicadas nos rótulos no que diz 
respeito às temperaturas de armazenamento e validades após o descongelamento, além das mudanças de 
temperatura de armazenamento ou abertura da embalagem.  
 
Ausentes tais recomendações para alimentos adquiridos, bem como alimentos preparados no estabelecimento, 
deve-se seguir, como padrão as normas que regem a refrigeração e congelamento dos alimentos perecíveis em 
geral, considerando também as embalagens apropriadas, temperatura correta das câmaras, tempo de 
armazenamento, etiquetas de identificação e o processo correto de descongelamento dos alimentos congelados.  
  
Os equipamentos de refrigeração deverão sempre estar aptos e em bom estado de conservação e higiene, além 
de sempre adequados quanto à quantidade do produto que ali se armazena. Não será permitido desligá-los, por 
qualquer motivo que seja, sem prévia autorização para tanto.  
  
A utilização correta e eficaz das prateleiras ou estrados destinados aos alimentos, proibido o contato direto com o 
piso e as paredes. Todos os alimentos, matéria prima, ingredientes, etc., deverão respeitar as regras de distância 
que foram aplicadas em seu transporte até a chegada ao estabelecimento.   
  
Os paletes, prateleiras e/ou estrados devem ser de material liso, resistente, impermeável, lavável e cor clara. 
Deverá ser respeitada com clara distância do forro entre os produtos armazenados, além de afastados da 
favorecendo a ventilação, e observando a altura mínima dos estrados utilizados. 
 
Alimentos, matérias primas, ingredientes, entre outros, que forem fracionados ou transferidos de suas embalagens 
originais, devem ser manipulados com utensílios próprios e guardados em seus respectivos recipientes, com a 
devida identificação e com o rótulo original ou por meio de etiquetas que contenham o nome da marca ou produto, 
nome do fabricante, o correto modo de conservação, o prazo de validade e a data de transferência e/ou 
fracionamento para os novos recipientes e nome do manipulador. Será vedado o armazenamento de sobras de 
óleo vegetal por mais de 7 (sete) dias. 
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Após análise inicial, serão efetuados os procedimentos de retirada da área de armazenamento todos os produtos 
com prazo de validade expirados ou em inadequado estado de conservação, bem como os de embalagens 
danificadas.  
  
Não será permitido o armazenamento, mesmo que temporário, de qualquer tipo de alimento estranho à destinação 
para os indivíduos clientes dos restaurantes e funcionários.  
  
Assim como os gêneros alimentícios que deverão ser armazenados em local adequado, limpo, ventilado e longe 
de qualquer risco de contaminação, os produtos tóxicos e de higienização terão um local especial para seu 
armazenamento, feito em área delimitada e com normas de utilização e identificação.   
  

6.3.  Previsão da segurança e guarda da edificação e dos equipamentos  
 
Para a segurança e guarda dos estabelecimentos, bem como sua edificação e equipamentos, utensílios e bens, 
durante os três períodos do dia, serão de exclusiva responsabilidade da empresa, durante a vigência do contrato, 
mantendo sempre em seu quadro de profissionais os funcionários qualificados e responsáveis para o exercício de 
suas funções.  
  
Poderá, a empresa se utilizar de monitoramento por câmera de vigilância, além de um sistema de alarme para 
suprir a obrigação da segurança nos períodos em que não houver funcionamento do estabelecimento.  
  

6.4. Previsão de acompanhamento do número de refeições servidas diariamente nos restaurantes 
comunitários, com um sistema eletrônico com bases de segurança em tecnologia da informação 
integrado com a SEDES  

 
Será utilizado o sistema de catracas eletrônicas para o controle das refeições, sendo sempre disponibilizados à 
fiscalização da Secretaria competente. 
 
A empresa ficará responsável por toda a instalação dos equipamentos como, as catracas, os leitores óticos, as 
instalações elétricas, os cabos, entre outros aparatos que deverão ser utilizados para o bom funcionamento do 
sistema. Será, também, a responsável pela manutenção dos aparatos acima descritos, ficando condicionado o 
funcionamento dos estabelecimentos à instalação do sistema e a execução do controle.  
  
O cidadão usuário deverá comprar o tíquete no local destinado pela empresa. Posteriormente, deverá se dirigir à 
entrada do Restaurante Comunitário e inseri-lo em uma das catracas eletrônicas de controle de refeição, o que o 
autorizará a prosseguir para o consumo da refeição. É de inteira responsabilidade da empresa contratada, sob 
fiscalização do Governo do Distrito Federal, a venda dos tíquetes para a população. 
  
Em caso de não funcionamento de qualquer um dos equipamentos destinados à liberação dos indivíduos ao 
acesso, a empresa contratada terá o prazo máximo de 24 (horas), contados a partir da verificação de falha, para 
normalizar a situação, salvo nos casos em que houver prévia comunicação da falha no equipamento e que forem 
consentidos pelo Governo do Distrito Federal. O regular funcionamento do sistema de controle eletrônico é de 
responsabilidade da empresa. 
  
Nos casos em que não for possível a manutenção em tempo hábil por parte da empresa a própria se incumbirá de 
realizar o registro de entrada de forma manual, através de seus funcionários, sob prévia comunicação ao GDF.  
  
Deverá ser mantido o sistema eletrônico de controle das refeições na entrada dos estabelecimentos de alimentação 
durante toda a vigência do contrato.  
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Nas modalidades de café da manhã, almoço e jantar os usuários poderão optar pelo consumo no estabelecimento 
ou embalagem própria para o consumo em outro local para si ou para outrem.  
  
A empresa é exclusivamente responsável pelos equipamentos para preparo, insumos e materiais necessários para 
o controle e qualidade dos alimentos ali servidos.  
  

No que tange ao sistema de software, é permitido que o GDF efetue auditoria no funcionamento do sistema sem 
prévio consentimento, podendo sugerir alterações ou até mesmo adaptações daquele sistema.  
  
O sistema de controle eletrônico inicialmente definido pode ser alterado por solicitação do GDF, a fim de adequá-
lo as novas necessidades dos Restaurantes Comunitários. Qualquer alteração do sistema de controle eletrônico é 
proibida sem prévia anuência de ambas as partes. 
 

6.5. Previsão de autorização de uso das instalações dos restaurantes comunitários, sem ônus, fora do horário 
de atendimento aos usuários, para cursos, capacitação e eventos oferecidos pelo poder público  

 
À empresa, incumbe autorizar, a qualquer tempo:    

a. 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 
avisado formalmente à administração do consórcio. 

b. Parceria para prática de estágio ou atividades práticas de disciplinas de graduação ou curso técnico de 
nutrição nas unidades.  

c. O Nutricional que devem ser realizadas no Restaurante Comunitário, com apoio da empresa, 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.   

  
Cabe ao GDF a elaboração de atividades de Educação Alimentar e:   

a. Sugerir temas para a empresa, elaborar atividades de Educação Alimentar e Nutricional.   
b. A divulgação dos eventos de Educação Alimentar e Nutricional será feita pelos órgãos oficiais de 

comunicação do Governo do Distrito Federal e pela empresa.  
c. Deverá ser usado para atividades educativas e informativos de interesse da comunidade local, devendo 

ter autorização prévia da GDF para serem ali afixados. 
 

6.6. Previsão de cálculo de valor nutricional com base nas recomendações nutricionais do guia alimentar para 
a população brasileira do ministério da saúde 

 
Foram apresentadas duas opções de cardápio. 
 
Primeira opção 
 

Café da manhã Grupo 

Pão (Grama: 50)  

Leite (200 ml) Laticínios 

Café com açúcar (infusão) (Grama: 100)  

Manteiga com sal  

Almoço Grupo 

Arroz (polido, parabolizado, etc. TIPO I) (Grama: 200) Cereais e leguminosas 

Feijão cozido (50% grão/caldo) (Grama: 150) - 
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Salada de legumes cozida no vapor (Grama: 100)  

Carne, bovina, com gordura, cozida (Grama: 120) Carnes e derivados   

Alface (Grama: 30) Verduras, hortaliças e derivados 

Tomate (Grama: 70) 

Fruta da Estação (Grama: 100) Frutas 

Suco, adoçado, diluído com 3 partes de água, com vit. C (200 ml) Frutas e Sucos de Frutas   

Jantar  Grupo 

Arroz (polido, parboilizado, etc. TIPO I) (Grama: 200) Cereais e leguminosas   

Feijão cozido (50% grão/caldo) (Grama: 150) - 

Abobrinha (cozida) (Grama: 100)  

Peito de galinha ou frango Cozido (a) (Grama: 120) Aves e ovos 

Salada ou verdura cozida, exceto de fruta (Grama: 100) Miscelâneas 

Suco (200 ml) Miscelâneas 

 

GERAL 

Quantitativo 2.465,00 g 

Energia 2.262,87 Kcal 

 MACRONUTRIENTES 

Proteína 108,38 g (19,09%) 

Carboidrato 324,78 g (57,22%) 

Lipídios 59,77 g (23,69%)  

NUTRIENTES 

Fibra 34,19 g 

Cálcio 679,12 mg 

Sódio 1.433,57 mg 

Selênio 73,39 mcg 

Vitamina A (Retinol) 163,09 mcg 

Vitamina C (Ácido ascórbico) 229,49 mg 

Vitamina D (Calciferol) 1,74 mcg   

Vitamina E (Tocoferol) 6,79 mg 

Vitamina B1 (Tiamina) 1,21 mg 

Vitamina B2 (Riboflavina) 1,31 mg 

Vitamina B3 (Niacina) 25,56 mg 

Vitamina B6 (Piridoxina) 1,60 mg 

Vitamina B9 (Ácido fólico) 261,58 mcg 

Vitamina B12 (Cobalamina) 1,07 mcg 

Ferro 14,61 mg 

Fósforo (P) 821,50 mg 

Potássio 1.297,21 mg 

Zinco 13,88 mg 

Magnésio 270,53 mg 

Manganês 2,83 mg 

Açúcar Total 90,66 g 

Trans 0,00 g 

Colesterol 199,85 mg 

Saturada   22,85 g 

Poliinsaturados 5,34 g 

Monoinsaturados 17,75 g 
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 Segunda opção 
 

Café da manhã Grupo 

Pão (Grama: 100)  

Leite (200 ml) Laticínios 

Café com açúcar (infusão) (Grama: 100)  

Manteiga com sal Tablete (Grama: 5)  

Mamão formosa (Grama: 100)  

Almoço Grupo 

Arroz (polido, parabolizado, etc. TIPO I) (Grama: 200) Cereais e leguminosas 

Feijão cozido (50% grão/caldo) (Grama: 150) - 

Salada de legumes cozida no vapor (Grama: 100) Alimentos preparados 

Carne, bovina com gordura, cozida (Grama: 120) Carnes e derivados   

Alface (Grama: 30) Verduras, hortaliças e derivados 

Tomate (Grama: 70) 

Fruta da Estação (Grama: 60) Frutas 

Suco (200 ml)  Frutas e Sucos de Frutas   

Jantar  Grupo 

Sopa com proteína, macarrão e legumes - (Grama: 500)  

Pão (Grama: 100)  

Suco (200 ml) Miscelâneas 

 

GERAL 

Quantitativo 2.395,00 g 

Energia 2.105,13 Kcal 

 MACRONUTRIENTES 

Proteína 72,63 g (13,71%) 

Carboidrato 338,93 g (57,22%) 

Lipídios 52,59 g (22,33%) 

NUTRIENTES 

Fibra 23,40 g 

Cálcio 570,87 mg 

Sódio 1.433,57 mg 

Selênio 69,41 mcg 

Vitamina A (Retinol) 123,11 mcg 

Vitamina C (Ácido ascórbico) 204,90 mg 

Vitamina D (Calciferol) 1,50 mcg   

Vitamina E (Tocoferol) 4,39 mg 

Vitamina B1 (Tiamina) 1,36 mg 

Vitamina B2 (Riboflavina) 1,32 mg 

Vitamina B3 (Niacina) 13,04 mg 

Vitamina B6 (Piridoxina) 0,63 mg 

Vitamina B9 (Ácido fólico) 150,01 mcg 

Vitamina B12 (Cobalamina) 0,66 mcg 

Ferro 13,20 mg 

Fósforo (P) 749,41 mg 
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Potássio 1.297,21 mg 

Zinco 11,38 mg 

Magnésio 175,02 mg 

Manganês 1,58 mg 

Açúcar Total 89,25 g 

Trans 0,00 g 

Colesterol 97,85 mg 

Saturada 20,52 g 

Poliinsaturados 2,74 g 

Monoinsaturados 15,42 g 

 
6.7. Previsão de cardápio principal que deverá ser constituído de: saladas, prato proteico, guarnição, arroz, 

feijão, suco e sobremesa, bem como refeições preparadas para usuários com restrições 
 
Será afixado um mural próximo à caixa de venda das refeições contendo o cardápio do dia e da semana, com letra 
legível e visível para fácil leitura de qualquer um dos indivíduos que ali estão. Além disso, a apresentação de um 
prato modelo próximo às rampas de distribuição dos alimentos com os componentes de cada dia de refeição, seja 
café da manhã ou almoço, com a devida indicação de cada porção definida em contrato sem qualquer custo para 
o GDF.  
  
Os cardápios serão elaborados mensalmente em conjunto com técnicos da área (nutricionistas da 
SUBSAN/SEDES) e que seguirão o padrão estabelecido, tanto quanto à composição, quanto à quantidade e modo 
de preparo, podendo ser cardápio único para todas as unidades. 
  
Objetivando o melhor aproveitamento nutricional dos alimentos utilizados e ainda contribuindo com a redução dos 
custos, serão observados os seguintes fatores: 

• Safra de Alimentos; 

• Qualidade dos alimentos; 

• Quantidade dos alimentos evitando o desperdício; 

• Aproveitamento dos alimentos sempre que possível; 

• Cardápios de acordo com a preferência do público que ali consome. 
 
As refeições que não se adequarem aos padrões estabelecidos pelo plano de fornecimento de refeições e que, 
consequentemente, gerarem prejuízo ao público atendido serão desconsideradas para fins de pagamento. 
 
À título de informação nutricional, é obrigatória uma lista das preparações de cada dia que contenham glúten e/ou 
lactose, bem como identificar as refeições de maneira adequada com o aviso de que contém glúten e/ou lactose. 
 
Não serão permitidos a utilização de temperos que contenham alta quantidade de sódio, dando preferência na 
utilização de condimentos naturais. São exemplos dos temperos vedados os amaciantes de carne de origem 
industrial, assim como temperos completos, pó ou pasta. Também fica vedada a adição de produtos químicos que 
acentuam a coloração dos alimentos. 
 
Quanto aos produtos oferecidos 
 
ARROZ: beneficiado, polido, longo fino, tipo 1 ou parabolizado, e produzido diariamente. A porção de arroz 
preparado deverá ser de 200g per capita, prevalecendo o porcionamento à vontade do cliente.   
 FEIJÃO: novo, tipo 1, produzido diariamente. Podendo ainda ser composto (tutu, feijão tropeiro) no máximo duas 
vezes por semana. A porção de feijão preparado deverá ser de 150g per capita, prevalecendo o porcionamento à 
vontade do cliente, desde que não ultrapasse a capacidade do prato ou da marmita oferecida.   
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 GUARNIÇÃO: variada, contendo folhosos ou legumes, raízes ou tubérculos, farofas ou massas. Quantidade 
mínima: 100g per capita de preparação pronta.   
 SALADAS: sempre de 02 (dois) tipos de gêneros (verduras, legumes ou frutas) crus ou cozidos, servidos 
refrigerados e diariamente variados. A porção deverá ser de 100g per capita, prevalecendo o porcionamento à 
vontade do cliente.   
 PRATO PROTÉICO: carne bovina, suína, pescados, aves, vísceras, salgados e embutidos preparados segundo 
as diversas variações da cozinha nacional e internacional. A porção do prato proteico preparado e pronto para 
consumo deverá ser de no mínimo 120g de carne sem osso e 150g de carne com osso (independentemente do 
peso do osso/cartilagem óssea) per capita, sem levar em consideração o caldo ou molho da preparação. O 
porcionamento do peixe em postas deverá ser de, no mínimo, 140g.   
   
As carnes utilizadas para comporem a refeição diária deverão ser de qualidade adequada, utilizando sempre os 
seguintes tipos, como preferência:   
  
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; Filé de sassami – preparações cozidas ou iscas 
para grelhar; Peito sem osso - preparações cozidas ou iscas para grelhar.   
CARNE SUÍNA: Paleta suína: preparações cozidas ou picadas ou em cubos; Coxão mole: preparações cozidas 
ou picadas ou em cubos.  
PESCADOS: Filé de mapará - preparações empanadas ou assadas; posta de mapará - preparações cozidas, fritas 
ou assadas; posta de piramutaba - preparações cozidas, fritas ou assadas; filé de merluza - preparações 
empanadas ou assadas.   
VÍSCERAS: Fígado – preparações grelhadas (bifes e iscas); bucho – preparações cozidas.   
  
Nos dias em que serão servidos pescados, vísceras, carne suína e feijoada, a empresa irá oferecer como opções 
aos usuários, preparações do tipo: ovos (omelete, ovo mexido ou torta de ovos), torta de legumes ou carne para 
substituir a proteína, carne moída, hambúrguer e steaks, sendo que os dois últimos itens sejam, preferencialmente, 
assados.   
  
Já a feijoada 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%), p é́ suíno salgado 
(10%), costelinha suína salgada (10%), orelha suína salgada (5%).   
  
Os tipos de carne suína utilizadas para a composição das refeições deverão, preferencialmente, ser: paleta suína, 
lombo suíno ou pernil suíno salgados. É expressamente proibido a utilização de suan suíno, carne salgada e 
máscara suína na composição das refeições.  
  
A dobradinha servida deverá ser elaborada nas seguintes composições e proporções: feijão branco (25%), bucho 
(50%), linguiça calabresa (15%) e cenoura (10%).  
  
Nos casos de preparações do tipo torta, escondidinho ou outras que sejam compostas de massas, além da 
proteína, o porcionamento deverá ser ajustado para 200g. 
 
Os cortes de carne bovina, peixe, frango e carne suína diferentes dos previstos neste documento, provenientes da 
Agricultura Familiar deverão ser submetidos à aprovação do GDF para inserção no cardápio.   
  
SOBREMESAS 
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Deverão ser oferecidos 02 (dois) tipos: frutas (no mínimo 18 vezes ao mês) e doces (no mínimo 8 vezes ao mês).   
  
As frutas, disponibilizadas de acordo com a safra, ter porcionamento mínimo de 120g de peso líquido per capita 
ou 01 (uma) unidade de tamanho médio.  Devem ser variadas ao longo do cardápio semanal, devendo ter os 
seguintes porcionamento:    

• Fruta unidade ou fatiada com casca: 120g.  

• Fruta fatiada sem casca: 100g.   
  
É proibido servir 02 (duas) unidades de fruta pelo peso de 01 (uma) fruta.  
 
As frutas que acompanham as marmitas deverão ser embaladas adequadamente em embalagem plástica e 
fechada.   
  
LÍQUIDOS:   
  
Será oferecido suco em copo descartável de 200ml sendo 01 (uma) unidade por usuário. É vedada a substituição 
da fruta por um copo de suco ou vice-versa. A diluição da polpa do suco da fruta deverá seguir a recomendação 
descrita pelo fabricante.   
  
Será ́ oferecido café ́ em copo descartável de 50ml, sendo 01 (uma) unidade por usuário.   
  
A empresa deve oferecer a opção de suco e café sem açúcar, disponibilizando adoçante aos usuários.   
  
CAFÉ DA MANHÃ   
  
PANIFICAÇÃO: Serão ofertados em dias intercalados, 50g de pão (sal ou doce), com 5g de manteiga ou 50g de 
outros produtos de panificação (bolos, biscoitos ou roscas), conforme previsão de cardápio estabelecido 
mensalmente em conjunto com a CONTRATANTE. 
LEITE: Serão servidos 200ml 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.   
CAFÉ: Serão servidos 100ml de café́ para cada usuário, adotando a seguinte diluição: 8g de café́ e 5g de açúcar. 
Deverá ser servida a opção de café́ sem açúcar. Características do Produto: Café́, em pó ́ 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 café ́ 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.   
FRUTA DA ESTAÇÃO: Uma porção de fruta por pessoa, variada, conforme a disponibilidade sazonal. Não é 
permitido servir 02 (duas) unidades de fruta pelo peso de 01 (uma) fruta somente.   
AÇÚCAR E ADOÇANTE: Será́ fornecido açúcar ou adoçante, à escolha do usuário, para uso no café́ e/ou leite.   
  
DO DETALHAMENTO COMPLEMENTAR   
  
Em complementação ao cardápio diário deverão ser oferecidos os seguintes itens, em quantidade suficiente para 
atender aos usuários:   
  
NO CAFÉ DA MANHÃ: Guardanapos de papel de boa absorção acondicionados em invólucros próprios; adoçante; 
açúcar.   
NO ALMOÇO:  Palito embalado individualmente (sachê), sendo uma unidade por usuário; molho de pimenta; 
guardanapos de papel de boa absorção acondicionados em invólucros próprios; farinha de mandioca 
acondicionada em farinheira; azeite de oliva; vinagre; adoçante; açúcar.   
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NO JANTAR:  Palito embalado individualmente (sachê), sendo uma unidade por usuário; molho de pimenta; 
guardanapos de papel de boa absorção acondicionados em invólucros próprios; farinha de mandioca 
acondicionada em farinheira; azeite de oliva; vinagre; adoçante; açúcar.   
  
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 ou Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal SISBI-POA e adquiridos em 
estabelecimento regularizado, devidamente fiscalizado pelos órgãos de controle competentes para tanto.  
  
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. 
 
A distribuição das refeições é encarregada pelos servidores do restaurante comunitário devidamente treinados, 
capacitados e uniformizados. A distribuição de cada tipo alimentício será disposta de acordo com cada balcão de 
distribuição: os térmicos para pratos proteicos, arroz, guarnição, feijão e outros para sobremesa, frutas e pães, 
saladas, manteiga e molhos.  
  
O GDF 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. 

 

6.8. Previsão de critérios de temperatura e de tempo de armazenamentos dos alimentos perecíveis e não 
perecíveis  

  
A empresa observará e controlará a forma de armazenamento de todos os gêneros alimentícios. 
 
DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:  
  
a. A temperatura dos alimentos enquanto expostos para a distribuição das refeições aos indivíduos beneficiários.  
b. O controle realizado por meio da utilização de fitas reagentes específicas para frutas, verduras e legumes.  
c. As recomendações feitas pelos fornecedores do alimento que ali será entregue e consumido.   

  
Serão observadas as recomendações dos fabricantes dos produtos indicadas nos rótulos dos mesmos no que diz 
respeito às temperaturas de armazenamento e validades após o descongelamento, além das mudanças de 
temperatura de armazenamento ou abertura da embalagem. Ausentes tais recomendações para alimentos 
adquiridos, bem como alimentos preparados no estabelecimento, deve-se seguir, como padrão:    
  
PRODUTOS RESFRIADOS:   
  
a. Os pescados e seus produtos manipulados crus até 2 graus terão prazo de validade de até 3 dias;   
b. Os pescados pós-cozidos até 2 graus Celsius terão prazo de validade de 1 dia;  
c. Os alimentos pós-cozidos, com exceção dos pescados até 4 graus Celsius terão prazo de validade de até 3 

dias;   
d. As carnes, bovina e suína, aves, entre outras, e seus produtos manipulados crus até 4 graus Celsius terão 

prazo de validade de até 3 dias;  
e. Espetos mistos, bife a rolê, carnes empanadas cruas e preparações com carne moída até 4 graus Celsius 

terão prazo de validade de até 2 dias;   
f. Frios e embutidos, fatiados, picados ou moídos até 4 graus Celsius terão prazo de validade de 3 dias;  
g. Maionese e misturas de maionese com outros alimentos até 4 graus Celsius terão prazo de validade de 2 

dias;   
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h. Sobremesas e outras preparações com laticínios até 4 graus Celsius terão prazo de validade de 3 dias;  
i. Demais alimentos preparados até 4 graus Celsius terão prazo de validade de 3 dias;   
j. Produtos de panificação e confeitaria com coberturas e recheios, prontos para o consumo até 5 graus Celsius 

terão prazo de validade de 5 dias;  
k. Frutas, verduras e legumes higienizados, fracionados ou descascados; sucos e polpas de frutas até 5 graus 

Celsius terão prazo de validade de 3 dias;  
l. Leite e derivados até 7 graus Celsius terão prazo de validade de 5 dias.   

  
PRODUTOS CONGELADOS:   
  
a. Entre 5 graus Celsius negativos a 0 graus Celsius terão prazo de validade de até 10 dias;  
b. Entre 10 graus Celsius negativos a 6 graus Celsius negativos terão prazo de validade de até 20 dias;  
c. Entre 11 graus Celsius negativos e 18 graus Celsius negativos terão prazo de validade de até 30 dias;  
d. Os menores que 18 graus Celsius negativos terão prazo de validade de até 90 dias.  

  
6.9. Previsão de coleta diária de amostras de todas as preparações do dia  

 
A empresa possui como dever diário a coleta de amostrar objetivando sempre o controle de qualidade dos 
alimentos ali fornecidos, evitando qualquer tipo de enfermidade transmitida por meio do alimento consumido. O 
controle é feito por meio do formulário de Controle de Coleta de Amostras de Alimentos, e que será preenchido 
diariamente e a cada refeição por um auxiliar de cozinha e/ou um nutricionista e/ou assistente de nutrição. 
 
As amostras serão sempre encaminhadas para análise laboratorial quando: solicitada por órgãos públicos; houver 
suspeita de DTA (uma ou mais ocorrências); solicitado pelo departamento de qualidade; o contrato especificar. Tal 
análise é realizada em laboratório terceirizado, definido sempre pelo Departamento de Qualidade ou pelo próprio 
órgão solicitante. 
 

6.10. Previsão de curso de capacitação para os funcionários quanto as boas práticas de manipulação de 
alimentos, segurança e saúde no trabalho  

 
O objetivo do curso de capacitação para funcionários é justamente transferir a toda equipe os conhecimentos e 
habilidades para seguirem os procedimentos e padrões estabelecidos dentro dos parâmetros das normas vigentes 
de boas práticas de manipulação de alimentos, sempre assegurando a qualidade exigida pelos usuários e, 
também, pela Vigilância Sanitária. Os servidores que executam as funções de manutenção e de manipuladores 
recebem capacitação especial em BPF, segurança e saúde no trabalho.  
  
Sempre que julgado necessário, o nutricionista responsável pelos restaurantes ou até mesmo o gerente podem 
solicitar pelo curso de capacitação dos funcionários. 
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6.11. Previsão de gastos com água, esgoto, internet, gás, luz e outras taxas e impostos 
 

 
 

6.12. Previsão de implementação do manual de boas práticas de fabricação (MBP) e os procedimentos 
operacionais padrão (POP) nos restaurantes comunitários  

 

O Manual de Boas Práticas (MBP) é o documento designado para descrever todas as operações realizadas pelos 
restaurantes comunitários. Nele, incluem-se os requisitos higiênico-sanitários das edificações, a manutenção e 
higienização das instalações, higienização e manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados na atividade 
fim dos restaurantes, o controle da água de abastecimento e o controle integrado de vetores e pragas urbanas, 
além disso, o controle da higiene e da saúde dos funcionários e servidores, a capacitação profissional dos mesmos, 
o manejo dos resíduos e o controle de qualidade do alimento preparado. O documento deve permanecer sempre 
em posse da empresa.  
  
Já o Procedimento Operacional Padronizado (POP) é o documento escrito que estabelece as devidas instruções 
sequenciais para a realização das atividades de rotina e específicas nos quesitos higienização, produção, 
armazenamento e transporte de alimentos. Deve-se ressaltar que o Procedimento Operacional Padronizado nada 
mais é do que um anexo do Manual de Boas Práticas, onde o mesmo deverá ser referenciado.  
 
Prazo para conclusão do documento é de até 30 (trinta) dias corridos após o início das atividades. 
 

6.13. Adoção de normas de vigilância sanitária  
 
Pré-preparo e preparo dos alimentos. 
 
Foram detalhados todos os procedimentos para o pré-preparo e preparo dos alimentos. 
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Da higiene dos funcionários: 
 
É obrigatório o uso de uniformes completos na cor branca de todos os funcionários dos restaurantes, devendo 
cada um utilizar o uniforme específico para a atividade que foi contratado, mantendo-os sempre limpos, 
conservados e em bom estado, além de identificados nominalmente. A utilização destes será exclusiva para o 
desempenho de suas funções nas horas laborais, devendo o funcionário retirá-lo sempre que estiver encerrando 
o dia de trabalho. Além disso, os uniformes em referência devem ser cuidados sob responsabilidade de cada 
funcionário, sendo garantido troca periódica dos mesmos. 
 
Os uniformes serão entregues aos funcionários assim que admitidos no emprego a qual postularam, devendo ser 
sempre utilizados e mantidos nos termos acima descritos. Parte destes materiais, os acessórios, como toucas, 
avental, entre outros, serão disponibilizados pela empresa. Já os sapatos serão do próprio funcionário e deverão 
atender à uma série de especificidades como: bom estado, solados antiderrapantes, fechados, etc. Já as de luvas 
deverão ser nas cores determinadas pela Vigilância Sanitária. Todo o material fornecido deverá conter o logotipo 
da empresa. 
 
Da higienização de equipamentos, utensílios e instalações  
  
É obrigação da empresa, por meio de seus funcionários responsáveis, manter todas as áreas e os equipamentos, 
utensílios e instalações constantemente higienizados, utilizando sempre os produtos registrados no Ministério da 
Saúde e de acordo com as exigências da RDC nº 216 da Anvisa, do dia 15 de setembro de 2004.   
  
Haverá local determinado para esterilização dos objetos utilizados para a refeição, como pratos, bandejas e 
talheres, além de locais adequados para que os mesmos possam secar. Feito isso, os objetos em referência serão 
embalados, junto ao guardanapo de papel e palito, nas embalagens plásticas descartáveis. 
 
A empresa é responsável pela adoção de todas as medidas necessárias para a proteção dos equipamentos, 
instalações e utensílios dos estabelecimentos de qualquer tipo de contaminação. 
 
Com relação às áreas externas periféricas ao domínio da empresa, esta deve entrar em contato com o GDF caso 
julgue necessário a manutenção e/ou limpeza das áreas próximas ao restaurante, a fim de não colocar em risco a 
segurança sanitária do local.  
  
Condições sanitárias, recepção e controle de mercadorias  
  
A empresa é única e exclusivamente responsável pela qualidade e estado da alimentação ali fornecida por meio 
de suas refeições, devendo responder perante ao GDF por qualquer infração que abale a boa qualidade do 
alimento fornecido, devendo sempre seguir as normas contidas no Plano de Fornecimento de Refeições e 
Operação.  
  
O procedimento de recolhimento de amostras, já especificado no presente plano, será realizado sempre que o 
GDF entender necessário, objetivando o estrito controle de qualidade dos alimentos servidos nos Restaurante 
Comunitários.  
  
A empresa deverá realizar a própria análise semestral das amostras recolhidas (sob suas custas e em recipientes 
descartáveis), objetivando a comprovação ao órgão fiscalizador do GDF de que os alimentos ali produzidos e 
servidos se encontram nos padrões higiênico-sanitários exigidos.  
 

6.14. Previsão de obtenção dos gêneros alimentícios preferencialmente da agricultura familiar do distrito 
federal e região integrada de desenvolvimento do entorno – RIDE.  
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A empresa firma o compromisso de sempre dar preferência aos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar do 
Distrito Federal e entorno, adquirindo deste qualquer gênero alimentício que necessite em seu estoque para 
fornecimento das refeições. O GDF será responsável por estabelecer as interlocuções com os órgãos e empresas 
do Sistema de Agricultura do Distrito Federal.  
  
Será realizado o Dia da Produção Orgânica, onde a empresa fornecerá um cardápio especial com todos os 
produtos da refeição provenientes da Agricultura Familiar do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do 
entorno. 
 
Será estimulada a criação de canais de comercialização para quem necessita vender seus produtos e, desta forma, 
viabilizar a comercialização de produtos alimentícios mais saudáveis, em prol do desenvolvimento da agricultura 
local. As compras dos produtos realizadas pela empresa terão como base 30% (trinta por cento) dos produtos 
hortifrútis - granjeiro de agricultura familiar.  
 

6.15. Previsão de quadro de pessoal compatível com o funcionamento e serviço dos restaurantes 
comunitários, com jornadas de trabalho estabelecidas em lei com as seguintes funções 

 
Quantitativo de Pessoal por Unidade: 
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Quantitativo de Pessoal sede Administrativa: 
 

 
 

Do quadro de pessoal:   
  
A parâmetro de cálculo utilizado para quantificar idealmente o número de funcionários em cada restaurante 
comunitário será de um funcionário, seja ele da produção das refeições, ou da distribuição em rampas ou de 
limpeza. Ressalta-se que tal parâmetro inclui apenas os funcionários responsáveis pela limpeza e pela distribuição 
e organização das refeições.  
  
A empresa terá sempre à sua disposição o número suficiente de funcionários aptos a realizar um atendimento ao 
público de qualidade.   
  
A proporção de funcionários para cada área de atuação dentro dos Restaurantes Comunitários seguirá uma ordem, 
respeitando sempre a jornada de trabalho individual estabelecida em lei e sempre adequado ao seu cargo/função. 
Será dada preferência à contratação de funcionários vinculados à empresa antecessora, cujo contrato foi 
rescindido.   
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 O quadro de funcionários destinado à segurança terá como principal função a prevenção de qualquer tipo de 
irregularidade nas áreas dos Restaurantes Públicos, além da proteção do patrimônio público e privado dos 
estabelecimentos.  
  
Durante os horários de refeição será obrigatória a permanência de funcionários de limpeza da área de alimentação 
e dos banheiros para que fiquem responsáveis pela dinâmica de higienização e recolhimento dos pratos, talheres, 
bandejas, etc.  
 
Ao nutricionista atribui-se competência para:  
 

• Capacitar os demais funcionários da alimentação quanto as boas práticas de manipulação dos produtos 
alimentícios, inclusive os aspectos de segurança e saúde dentro do espaço de trabalho;   

• Implementar a utilização do manual de Boas Práticas e dos Procedimentos Operacionais Padronizados 
específicos de cada Restaurante Comunitário;  

• O acompanhamento nas inspeções feitas pelas autoridades sanitárias e a prestação de qualquer 
esclarecimento necessário quanto à forma de produção dos alimentos e demais procedimentos adotados pela 
empresa;  

• Notificar os órgãos responsáveis pela vigilância epidemiológica sobre qualquer surto de doenças transmitidas 
por alimentos. 

 
6.16. Previsão de substituição dos funcionários ocasionalmente ausentes por quaisquer motivos 

 

 
 

A substituição dos funcionários será realizada por meio de uma central administrativa que irá monitorar todos os 
Restaurantes Comunitários do Distrito Federal. Os funcionários serão imediatamente substituídos ocasionando um 
funcionamento espetacular de todos os Restaurantes. 
 

6.17. Previsão de técnicos responsáveis pela fiscalização e monitoramento das ações dos restaurantes 
comunitários  

 

A empresa será exclusivamente responsável pela segurança e guarda, nos períodos diurno e noturno, durante 
toda a vigência do contrato. Para a realização de tal tarefa serão contratados funcionários experientes e 
qualificados, habituados em desempenhar a função de vigilância e guarda.  
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Nos períodos em que não houver atividade nos Restaurantes Comunitários, a empresa tem a opção de substituir 
a vigilância pessoal pelo monitoramento por câmeras de vigilância, além de um sistema de alarme que venha a 
suprir essa obrigação.  
  
Ao optar pelo monitoramento por sistema eletrônico de segurança, a empresa disponibilizará ao GDF total, irrestrito 
e integral acesso aos materiais filmados em cada um dos estabelecimentos, mediante solicitação.  
  

6.18. Previsão de realização de projetos sociais 
 
O Consórcio apresentou neste Caderno de Estudo quais as ações sociais complementares ao projeto de 
Concessão dos Restaurantes Comunitários:  
 

PROGRAMA VIVEIRO URBANO  
  
O projeto Viveiro Urbano tem por objetivo neste Estudo a criação de viveiro de mudas orgânicas no Distrito Federal 
com o intuito de promover acesso às mudas orgânicas para rede de produtores agroecológicos cadastrados na 
região. As mudas produzidas serão responsáveis por garantir diariamente 400 refeições para a comunidade 
atendida, em especial, crianças de 6 a 15 anos. O excedente produzido na horta será revertido para a comunidade.  
 
PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO  
  
O projeto Sopão Comunitário beneficia diretamente mais de 6 mil moradores de rua em todo o Distrito Federal na 
distribuição de sopa. A proposta é distribuir mais de 300 litros de sopa em dois sábados de cada mês, com roteiros 
pré-definidos, levando alimento e saúde para quem mora nas ruas.   
  
PROGRAMA MELHOR IDADE 
 
O projeto visa a apresentação de oficinas e distribuição de alimentação saudável, rica em vitaminas para o público 
da melhor idade. O Concessionário deve criar oficinas direcionadas exclusivamente ao público da melhor idade. A 
expectativa é atingir um conceito visionário, de alto valor social agregado na área de alimentação responsável em 
todo o Distrito Federal.  
  
BRINQUEDOTECA INCLUSIVA 
 
Sabe-se que o Distrito Federal possui dificuldade na área de creches pelo grande número de demanda e baixa 
oferta de vagas, neste sentido, o Concessionário deverá criar uma área destinada ao acolhimento da criança e do 
adolescente nos horários de funcionamento dos RC’s, respeitando a capacidade da unidade para sua criação.   
  
Além disso o estudo propõe outras atividades e melhorias a serem implementadas no modelo escolhido, como:  

• Vídeo aulas; 

• Técnicas de bordado, costura, artesanato;  

• Preparatório para exames nacionais tais como o Enem;  

• Cultivo de hortas hidropônicas na unidade bem como hortas convencionais para uso familiar;  

• Fomento da inclusão social e tecnológica;  

• Loja colaborativa com produto de produção local;  

• Brinquedos como fomento à inclusão social e desenvolvimento da criança em datas comemorativas 
especiais.  

  
6.19. Previsão de refeições especiais em datas comemorativas, tais como: aniversário de Brasília, Natal, 

Páscoa, Ano Novo, entre outras. 
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O estudo apresenta o cardápio especial de cada data comemorativa deixando claro que a constituição dos 
cardápios especiais deverá obedecer às gramaturas mínimas, devendo ser proposto pela concessionária 
juntamente com a equipe técnica da SUBSAN.  
  

• CARDÁPIO ESPECIAL NATALINO; 

• CARDÁPIO ESPECIAL ANO NOVO; 

• CARDÁPIO ESPECIAL DE PÁSCOA; 

• CARDÁPIO ESPECIAL ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA; 

• CARDÁPIO ESPECIAL DE CARNAVAL; E 

• CARDÁPIO ESPECIAL DIA DA MULHER. 
  

6.20. Execução de programas de controle de pragas sinantrópicas, controle de cupins, desratização, 
desinsetização e controle de endemias  

  
PROGRAMA DE CONTROLE DE PRAGAS SINANTRÓPICAS 
 
O programa em referência tem por objetivo o impedimento de invasão, instalação e proliferação de todas as pragas 
por meio da implementação e desenvolvimento de boas práticas, além da utilização de produtos químicos, todos 
sob recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  
  
Todos os funcionários realizarão de maneira frequente uma inspeção nas áreas dos restaurantes comunitários a 
fim de verificar se há a incidência de pragas. Existirá um formulário próprio, disponibilizado no mural próximo a 
área de manipulação de alimentos, contendo todas as observações necessárias.  
  
A frequência de realização do serviço de desinsetização e desratização prestado pela empresa terceirizada será 
definida no contrato entabulado entre as partes.  
 
Fica responsável a empresa no controle de execução e no cronograma dos serviços de desinsetização realizados 
por empresa terceirizada. Além disso, deve assegurar, o monitoramento, a verificação e as ações corretivas do 
controle de pragas e vetores, bem como a emissão da ordem de serviço.  
  
Ficam responsáveis pela implementação, acompanhamento e por assegurar o cumprimento do referido 
procedimento as equipes de direção da empresa.  
  
Ficará responsável a empresa terceirizada em providenciar os documentos necessários que atestam que os 
compostos utilizados no procedimento de desinsetização estão em conformidade com à legislação para sua 
utilização no setor alimentício.  
  
A empresa terceirizada, após cada serviço de desinsetização e desratização prestado, deverá apresentar um 
relatório com as indicações dos pontos de maior vulnerabilidade e criticidade de cada unidade que esteja 
favorecendo a proliferação de pragas. Além disso, deverão constar no relatório: Certificado dos serviços prestados 
com a descrição das áreas que foram desinsetizadas; os produtos utilizados no serviço, sua composição e forma 
de aplicação; o mapa de todas as áreas onde foram colocadas as iscar, numeradas e identificadas de acordo com 
o mapeamento. 
 

6.21. Sistema de captação, registro e transmissão de imagens com o uso de câmeras de monitoramento, 
sistema de gravação e armazenamento de imagens  

  
O sistema de segurança com câmera será realizado conforme especificações técnicas apresentadas. 
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B. Relatório Consolidado do Caderno 2: Modelo Econômico-Financeiro. 
 

1. Viabilidade econômica e financeira  
 

A viabilidade econômica e financeira do Projeto dos Restaurantes Comunitários foi apurada pelo modelo de fluxo 
de caixa descontado sob a ótica da empresa, que pode ser visto na aba “Fluxo de Caixa” da Planilha de 
Modelagem.  
 

 
2. Estudo de demanda 
 
Até o 2º ano do projeto, foi utilizada a atual demanda dos Restaurantes Comunitários (ano-base: 2019), sendo que 
somente foi considerado o fornecimento de refeições de café-da-manhã para as unidades que hoje fornecem este 
tipo de refeição, a saber: Paranoá, Sol Nascente e Brazlândia.  
 
A partir do 3º ano do projeto, o estudo de demanda foi realizado com a proposição de que todos os atuais 
restaurantes fornecerão café da manhã e jantar, sendo a mesma demanda para todos restaurantes. Por sua vez, 
a demanda para o almoço foi calculada de forma individualizada, com a premissa de que o número de refeições 
futuras irá ser 30% maior do que o número de refeições atuais. Ademais, a demanda dos seis novos restaurantes 
foi calculada pela média do quantitativo das 14 unidades existentes. 
 
 Por fim, apresenta-se uma tabela com o estudo de demanda estimado a partir do 3º ano de concessão. 
 

DESCRIÇÃO 
QUANTITATIVO 

ANUAL 

Café da Manhã – Unidade Brazlândia 83.304 

Almoço - Unidade Brazlândia 468.312 

Jantar – Unidade Brazlândia 208.416 

Café da Manhã – Unidade Ceilândia Centro 83.304 

Almoço - Unidade Ceilândia Centro 835.224 

Jantar – Unidade Ceilândia Centro 208.416 

Café da Manhã - Unidade Sol Nascente 83.304 

Almoço - Unidade Sol Nascente 524.472 

Jantar - Unidade Sol Nascente 208.416 

Café da Manhã - Unidade Estrutural 83.304 

Almoço - Unidade Estrutural 449.904 

Jantar - Unidade Estrutural 208.416 

Café da Manhã - Unidade Gama 83.304 

Almoço - Unidade Gama 567.528 

Jantar - Unidade Gama 208.416 

Café da Manhã - Unidade Itapoã 83.304 

Nota de ajuste: A modelagem apresentada pela Autorizada utilizou um determinado ano de referência (ano 3) e aplicou 
a inflação para os restantes dos anos, tanto para receita, depreciação, custos e despesas de capital. A comissão técnica, 
visando adequar e otimizar os estudos, desenvolveu uma planilha de Fluxo de Caixa Livre para Firma (FCFF) nominal, 
cujos inputs foram todos retirados da planilha apresentada pela Autorizada, promovendo a conexão entre todas as abas 
da planilha.  
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Almoço - Unidade Itapoã 389.688 

Jantar - Unidade Itapoã 208.416 

Café da Manhã - Unidade Paranoá 83.304 

Almoço - Unidade Paranoá 403.728 

Jantar - Unidade Paranoá 208.416 

Café da Manhã - Unidade Planaltina 83.304 

Almoço - Unidade Planaltina 835.536 

Jantar - Unidade Planaltina 208.416 

Café da Manhã - Unidade Recanto das Emas 83.304 

Almoço - Unidade Recanto das Emas 432.744 

Jantar - Unidade Recanto das Emas 208.416 

Café da Manhã - Unidade Riacho Fundo 83.304 

Almoço - Unidade Riacho Fundo 541.632 

Jantar - Unidade Riacho Fundo 208.416 

Café da Manhã - Unidade Samambaia 83.304 

Almoço - Unidade Samambaia 722.904 

Jantar - Unidade Samambaia 208.416 

Café da Manhã - Unidade Santa Maria 83.304 

Almoço - Unidade Santa Maria 424.320 

Jantar - Unidade Santa Maria 208.416 

Café da Manhã - Unidade São Sebastião 83.304 

Almoço - Unidade São Sebastião 551.928 

Jantar - Unidade São Sebastião 208.416 

Café da Manhã – Unidade Sobradinho 83.304 

Almoço - Unidade Sobradinho 440.232 

Jantar – Unidade Sobradinho 208.416 

Café da Manhã – Novos Restaurantes 83.304 

Almoço – Novos Restaurantes 541.944 

Jantar – Novos Restaurantes 208.416 

 
3. Receitas 

 
As receitas do projeto são provenientes do fornecimento de refeições, que inclui a tarifa dos usuários e a 
contraprestação pública pecuniária, bem como das locações de espaços, em geral, e da feira de artesanato que 
existirá em cada restaurante. A tabela abaixo fornece as principais premissas e números que concerne a este 
tópico. 
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PREMISSA DO VALOR DA RECEITA POR TIPO DE REFEIÇÃO 

DESCRIÇÃO SUBSÍDIO VENDA DIRETA 
VALOR DA 
REFEIÇÃO 

Café da Manhã  R$             2,38   R$             0,50   R$              2,88  

Almoço  R$             6,80  R$             1,00   R$              7,80 

Jantar  R$             5,40  R$             0,50   R$              5,90 

PREMISSA DA RECEITA DE LOCAÇÃO 

DESCRIÇÃO VALOR ANUAL POR RESTAURANTE 

Locação de Espaço  R$                                    12.702,12  

Locação para Feiras de Artesanato  R$                                       2.222,87  

Total  R$                                     14.924,99  

RECEITA TOTAL PARA OS 30 ANOS DE PROJETO 

Contraprestação Pública  R$  2.923.370.178,16 

Tarifa ao usuário  R$   402.496.949,25 

Receita de locação  R$   6.650.190,48 

Receita Bruta Total para os 30 anos  R$    3.332.517.317,89 

 

 
4. Custos e despesas de operação e manutenção (OPEX) 

 
As despesas de operação e manutenção do projeto são agrupadas em seis grupos, cujo detalhamento de cada 
item pode ser consultado na Planilha de Modelagem: 

• Despesas com ressarcimento dos estudos (pré-operacional): Dispêndios para ressarcir o consórcio autor 
dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeiro e jurídicos no âmbito do PMI nº 001/2019, 
estimados em R$ 5 milhões (cinco milhões de reais). 

• Despesas pré-operacionais: Dispêndios com estudos preliminares, constituição da SPE, cadastro e 
contratações e contrato seguro (caução 10% do faturamento). Tais despesas são estimadas em R$ 5 
milhões (cinco milhões de reais). 

• Despesas com pessoal: Dispêndios com o pessoal de cada restaurante e do pessoal da sede administrativa. 

• Despesas com serviços terceirizados: Dispêndios em internet, telefone, sistema de gerenciamento, sistema 
de bilhetagem, água, energia, gás, seguros, materiais de limpeza, aluguel da sede administrativa, entre 
outros.  

• Despesas com manutenção: Dispêndios com a manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, mobiliários, 
equipamentos sanitários e do sistema de controle. 

• Custo por Mercadoria Vendida (CMV): Todo racional do cálculo do CMV pode ser visto na Planilha de 
Modelagem, na aba “Custos-CMV”. 

 
5. Investimentos e reformas (CAPEX) 
 

Nota de ajuste: A Comissão Técnica alterou o valor do subsídio governamental a ser pago por refeição, de modo com 
que a TIR do projeto se aproxime ao máximo do WACC calculado. Cabe ressaltar que esta alteração respeitou a 
proporcionalidade, entre as modalidades de refeição, apresentada pela Autorizada.  

Nota de ajuste: No que tange às despesas com Pessoal, a Comissão Técnica corrigiu a forma de como estava sendo 

calculada o “Total Anual” para os funcionários substitutos, seguindo o mesmo racional utilizado para os funcionários 

regulares. Ademais, a Comissão incluiu nos estudos os dispêndios referentes ao ressarcimento dos estudos.  
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 O CAPEX total do projeto é estimado em R$192,5 milhões (cento e noventa e dois milhões e 500 mil reais), cuja 
composição concerne aos seguintes investimentos: 

• Construção das 6 (seis) novas unidades: O custo total para as seis unidades é de R$ 29.122.420 (vinte e 
nove milhões, cento e vinte e dois mil e quatrocentos e vinte reais), sendo que cada unidade nova está 
orçada em R$ 4.853.736 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e setecentos e trinta e seis reais). 
Esse orçamento inclui os gastos com pessoal, serviços preliminares, fundações, estrutura, cobertura, 
alvenaria, revestimento, pintura, esquadrias, vidros, divisórias, instalações hidro sanitárias, instalações 
elétricas, sistema de câmeras, instalações de combate à prevenção de incêndios e outros serviços diversos, 
utilizando como referência a tabela do SINAPI.  De acordo com o cronograma elaborado pelo consórcio, os 
restaurantes serão construídos a cada 2 (dois) anos, com início e final das construções, respectivamente, 
para o 1º ano e 11º ano.  

• Reformas: Os dispêndios em reformas foram dispostos de forma individualizada, sendo o preço médio 
estimado em R$ 2,88 milhões (dois milhões e oitocentos e oitenta mil reais) por unidade. O cronograma 
elaborado nos estudos propõe que as reformas iniciarão no 2º ano e acontecerão a cada 2 (dois) anos, 
sendo reformado dois restaurantes por vez. Por fim, informa-se que o orçamento das reformas foi realizado 
por restaurantes de forma individualizada e que sua composição se baseia nos mesmos 11 (onze) itens 
abordados na parte de construção.  

• Reposição/Aquisição: A reposição de equipamentos eletroeletrônicos, mobiliários e equipamentos sanitários 
custará, por unidade, R$ 697.779,08 (seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e 
oito centavos). Cabe ressaltar que o período de depreciação para os supramencionados investimentos foi 
de 5 (cinco) anos, sendo que todos os investimentos devem ser depreciados durante o período total de 
concessão (30 anos). 

 
6. Premissas fiscais e tributárias 
 

DESCRIÇÃO CONDIÇÕES 

MOEDA DE PROJEÇÃO  MOEDA CONSTANTE (R$ REAL) 

TIPO DE ALÍQUOTA LUCRO REAL 

IMPOSTO DE RENDA  15% 

ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA 10% 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 9% 

PIS/COFINS 9,25% 

ISS - LOCAÇÃO ISENTO 

ICMS SOBRE AS REFEIÇÕES 2% - REGIME ESPECIAL 

IOF 7,38% 

 
7. Custo Médio Ponderado de Capital – CMPC ou WACC  

 

PREMISSAS:   

Debt 34,08% 

Equity 65,92% 

ke 10,50% 

kd 9.5% 

T 34% 

Selic 4,25% 

Prêmio de Risco 5% 

Beta  1,25 

WACC   9,06% 
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8. Parâmetros de viabilidade de projetos tradicionais  

 

PARÂMETROS VALOR 

TIR 9,06% 

VPL R$ 0 

PAYBACK SIMPLES 15 anos 

 
 

C. Relatório Consolidado do Caderno 3: Modelo Jurídico 
 

1. Mapeamento das opções que o governo do distrito federal possui para viabilizar o arranjo jurídico 
necessário para a implementação do projeto. 

 
O presente trabalho busca apresentar o MODELO JURÍDICO, especificando as opções que o Governo do Distrito 
Federal possui para viabilizar o arranjo jurídico necessário para implementação do projeto que consiste na 
prestação de serviços de alimentação e nutrição, por meio de gestão de Restaurante Comunitário, considerando 
o preparo, fornecimento e distribuição de refeições segundo o Edital PMI nº 001/2019 - SEPE. 
 
Com efeito, a realidade atual quanto ao atendimento de usuários nos RC’s no âmbito do Distrito Federal é o 
seguinte: 
 

 
 
Ou seja, o Distrito Federal possui 14 Restaurantes Comunitários localizados nos centros urbanos e em regiões de 
grande movimentação diária de trabalhadores de baixa renda. 
 
De acordo com o relatório da segunda pesquisa de Identificação e Percepção Social dos Usuários dos 
Restaurantes Comunitários do Distrito Federal todos os Restaurantes Comunitários seguem uma mesma 
sistemática estrutural, material e humana. 
 
Considerando que a implantação dessa política pública buscou, primordialmente, proporcionar condições que 
possibilitem o bem-estar físico, psíquico e social, assegurando padrões adequados de alimentação a população 
menos favorecida, foram distribuídos em áreas de grande circulação de pessoas e de fácil acesso. 
 
O programa social utilizado pelo Distrito Federal demonstra zelo com sua população, protegendo o direito 
fundamental à alimentação, no entanto, conforme será demonstrado a seguir, a taxa de urbanização no DF está 
em constante crescimento, forçando uma atuação ativa na política pública de alimentação.   
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Nesse contexto, o proponente apresenta a necessidade de criação de novos postos de atendimento à população, 
englobando a construção de mais 06 novas unidades de Restaurantes Comunitários, baseado no estudo de 
mancha de vulnerabilidade social.  
  
Esclareceu que em seu estudo de mancha vulnerabilidade não há necessidade de desapropriação ou indenização 
de propriedades privadas para as novas edificações uma vez que o Governo do Distrito Federal é proprietário de 
todas as áreas indicadas para construção das novas unidades. 
 

2. Indicação e elaboração de minutas das ferramentas jurídicas necessárias ao modelo indicado (minutas 
de leis, decretos, contratos, convênios e termos de cooperação, editais, etc)  

  
No que diz respeito às minutas necessárias ao modelo sugerido importa esclarecer que todas estão anexas ao 
presente CADERNO, a saber:    
  
I. MINUTA DE LEI AUTORIZATIVA; 
II. DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES; 
III. MINUTA DE REGULAMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA; 
IV. MINUTA DE AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA; 
V. MINUTA DO EDITAL DE CONCESSÃO PATROCINADA; 
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. MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA; 
XII. MODELO DE 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. TERMO DE REFERÊNICA DE PROPOSTA COMERCIAL; 
XX. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA; 
XXI. MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO; 
XXII. TERMO DE ROLAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS DE BENS; 
XXIII. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO; 
XXIV. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA; 
XXV. TERMO DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO; 
XXVI. INDICAÇÃO DO VALOR DE RESSARCIMENTO. 

 
3. Parecer jurídico que respalda a credibilidade do modelo  

  

Foram apresentadas pelo consórcio as formas de contratação em que o GDF poderia se utilizar, quais sejam, a 
Privatização, a Concessão Comum, a Permissão e as Parcerias Público-Privadas definida como o contrato 
administrativo de concessão nas modalidades Patrocinada ou Administrativa segundo a definição do art. 2º, caput 
e §§ 1º, 2º e 3º da própria Lei 11.079/2004 
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Diante disso, como se verá adiante, elegeu-se a concessão patrocinada prevista no artigo 2º, §1º da Lei Federal 
nº 11.079/04. 
Modelo sugerido 
 
Considerando o conjunto de atividades inerentes ao atual modelo de gestão dos Restaurantes Comunitários, o 
melhor arranjo jurídico para obtenção dos resultados esperados é a modalidade de contratação da CONCESSÃO 
PATROCINADA nos moldes do art. 2º, § 1º da Lei nº 11.079/2004 por possuir tarifa destinada aos usuários com a 
devida contraprestação pecuniária do parceiro público ao privado. 
  
PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONCESSÃO PATROCINADA  
  
O prazo de vigência do contrato de concessão patrocinada neste Estudo deverá ser de 30 (trinta) anos, podendo, 
a critério da Administração Pública e desde que com antecedência mínima de 05 (cinco) anos, ou nas datas de 
revisão contratual, a cada 15 (quinze) anos, possa ser prorrogada a concessão cujo prazo será definido a critério 
da própria Administração Pública, tendo em vista à construção de mais 06 novas unidades, à reforma em padrão 
de todas as 14 unidades existentes, bem como a implementação de novas ações sociais que visa à melhoria 
significativa quanto à gestão, padronização, qualidade e oferta da alimentação nos RC’s após a concessão pelo 
ente público em favor do Concessionário.   
 
MODALIDADE E TIPO LICITATÓRIO ADEQUADO  
  
A licitação deve ocorrer em lote único, na modalidade concorrência. E seu tipo, julgamento, se dará pela escolha 
da melhor proposta técnica com preço fixado no edital. 
 
O proponente esclarece que o tipo escolhido acima se dá por conta do preço fixo de R$ 1,00 (um real) da tarifa 
definida para oferta do público em geral/cadastrado no CadÚnico, que será mantida ao longo da concessão de 30 
(trinta) anos, podendo ser alterada ou sofrer alterações em uma das hipóteses informadas nas planilhas 
orçamentárias c/c a matriz de risco.   
  
Além do valor fixo da tarifa, os estudos do Caderno econômico-financeiro comprovam que a mínima alteração da 
contrapartida do Poder Público em valores, é o suficiente para manutenção de toda a concessão, portanto, também 
sofrer alteração apenas nas hipóteses informadas nas planilhas orçamentárias c/c a matriz de risco.   
  
Até porque, permitir a alteração do preço da contrapartida para baixo, ou seja, permitir a concorrência quanto ao 
preço da contrapartida pode levar a insolvência do projeto de concessão, já que as planilhas orçamentárias do 
Caderno econômico-financeiro demonstram que o caminho inverso também é verdade, qual seja, a redução dos 
valores da contrapartida do Poder Concedente leva a inviabilidade de concessão nos termos aqui proposto. 
 

4. Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais do distrito federal que condicionam a 
publicação de editais de licitação, inclusive consultas públicas 

 

Conforme apresentado nos estudos por força da obrigatoriedade do art. 175 da Constituição Federal, da Lei 
Federal de nº 8.789/95 que trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços público, da Lei nº 
11.079/2004 que institui as normas gerais para licitação e contratação de Parcerias Público-Privadas, da Lei 
Distrital de nº 3.792/2006 que instituiu o Programa de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal, bem como a 
Resolução do TCDF de nº 290/2016 que dispõe sobre o controle e a fiscalização de procedimentos de licitação, 
contratação e execução contratual de Parcerias Público-Privadas – PPPs, e Concessões Comuns, há necessidade 
de realização da consulta pública de publicação de Edital de Licitação. 
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5. Análise dos aspectos tributários do modelo de contratação escolhido, bem como abordar diretrizes 
regulatórias (distritais e federais), ambientais, de zoneamento e outros aspectos de natureza jurídico 
regulatória aplicáveis ao projeto. 
 

5.1 Aspectos tributários  
 

O presente estudo apresentou o seguinte relato: 
 
O art. 145, inciso II da Constituição Federal atribui à União, aos estados, municípios e ao Distrito Federal, a 
competência para instituir tributo vinculado à taxa em (a) razão do exercício do poder de polícia ou (b) pela 
utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à 
sua disposição. 
 
Dessa maneira a Constituição Federal conceituou taxa como a efetiva prestação de serviço público específico e 
divisível, ou a mera colocação do serviço à disposição do particular. Ou melhor, taxa é juridicamente considerada 
uma espécie do gênero tributo, constituindo como obrigação legal compulsória, cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada.  
  
Ensina ainda Américo Masset Lacombe que o sistema constitucional conceitua preço por exclusão. Se o preço 
não remunera serviço público, pois o Estado exige taxa em razão do serviço público, ele só poderá remunerar a 
atividade estatal não considerada serviço público, mas mera intervenção no domínio econômico.   
  
O próprio Supremo Tribunal possui a Súmula de nº 545 assim preconiza:   
  

Preços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e 
têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu.  

  
Ou seja, origem ex lege da obrigação de pagar taxa quer significar que dita obrigação não tem origem, como 
sucede com os contratos, na vontade do obrigado, porque na realidade surge da vontade da lei. São receitas 
originárias, que são obtidas pelo Estado sem uso do poder de império, de supremacia. Em geral são obtidas em 
decorrência da exploração do próprio patrimônio do Estado, como ocorre na remuneração pelo uso de bens 
públicos.   
  
Ao contrário das tarifas, que são receitas derivadas, ou seja, quando o Estado a obtém em razão do seu poder de 
império, de sua supremacia perante os particulares. O nome derivado, aliás, indica que a receita advém do 
patrimônio de outrem, em geral dos particulares e não do Estado. 
 
Portanto as taxas estão sujeitas aos princípios do Direito Tributário, sob o vínculo da legalidade estri ta para sua 
instituição, majoração e demais atividades. Os preços públicos não estão, todavia, sujeitos a princípios específicos 
de Direito Tributário, mas sim aos princípios de Direito Administrativo.  
  
A principal consequência é que os preços são previstos em contratos administrativos, não em leis, os aumentos e 
reajustes decorrem deste contrato, não da lei, e o aumento pode ser cobrado imediatamente, sem que se fale em 
anterioridade, ou qualquer outro prazo relacionado ao princípio tributário da não surpresa.  
  
Já as tarifas, a atual Constituição Federal no art. 175, parágrafo único, inciso III, deixou ao legislador 
infraconstitucional a definição e a determinação no tocante à regulação de preços 
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As tarifas são preços praticados pelo Estado através de empresas públicas ou sociedades de economia mista ou 
empresas particulares, que receberam delegação do Estado, através de contrato de concessão ou permissão, para 
executar um serviço público.   
  
Este último tipo ganha maior destaque no estudo das tarifas, visto que a maioria dos serviços públicos essenciais 
é prestada por empresas privadas.   
 
As tarifas cobradas dos usuários por essas empresas serão definidas no processo de licitação.  O valor das 
mesmas não pode ser alterado unilateralmente, mas sim mediante autorização do poder público, que irá analisar 
suas planilhas de custos, de forma a não comprometer a saúde financeira da Concessionária.  
  
 Esse equilíbrio econômico-financeiro significa um equilíbrio entre os deveres e os encargos da empresa 
concessionária.   
  
Em relação às tarifas, significa dizer que a Concessionária irá fixar seus preços de forma a atingir o fim de lucro, 
mas que não será seu fim principal. Embora legítima a pretensão do lucro, não deverá se sobrepor ao dever de 
prestação do serviço público com eficiência e continuidade, afinal a empresa não poderá deixar de investir na 
melhoria do serviço, para diminuir seus custos.   
  
Significa dizer, em caso extremo, que deverá a concessionária cumprir seus deveres contratuais, ainda que 
experimentando a ruína financeira. Neste caso, caberá ao Estado amortizar eventuais prejuízos que a empresa 
vier a sofrer, subsidiá-la (o que colabora também para garantir tarifas módicas) ou intervir na mesma.  
  
No caso dos RC’s do Distrito Federal, há oferta de refeições nas 14 unidades nas modalidades de almoço ao custo 
de R$ 1,00 para (um real) almoço e R$ 0,50 (cinquenta centavos) o café da manhã, sendo tais valores 
complementados pelo Distrito Federal.   
  
Nesse sentido, a exploração das receitas dos RC’s será na forma de TARIFA, ou seja, os usuários inscritos no 
CadÚnico, cuja renda familiar per capita seja de até meio salário mínimo vigente e/ou até 03 salários mínimos 
totais, vão efetuar o pagamento de R$ 1,00 (um real), traduzindo-se, portanto, no conceito de tarifa nos termos do 
art. 271, § 11 do Código Tributário Nacional.  
 
Por fim haverá a complementação/contraprestação pelo Poder Concedente, o Distrito Federal, como receita 
acessória, complementar à Tarifa e/ou as aplicações financeiras da Concessionária, decorrentes da exploração 
dos Restaurantes Comunitários definidos no caderno econômico-financeiro.  
  
Serão instaladas catracas de bilhetagem (controle) ao público em geral com sistema informatizado identificando o 
número exato de refeições servidas diariamente, contabilizadas em sistema binário e de inteligência artificial para 
cobrança da tarifa e da contraprestação pelo Poder Concedente como receita complementar para que se chegue 
ao preço final ofertado ao público em geral conforme caderno econômico-financeiro deste Estudo.     
  
Tais definições ainda constarão na minuta do CONTRATO, EDITAL e CADERNO TÉCNICO - ECONÔMICO-
FINANCEIRO, sendo assim definido em quadro jurídico:   
  
A TARIFA:  

I. Aos usuários inscritos no CadÚnico, cuja renda familiar per capita seja de até meio salário mínimo vigente 
e/ou até 3 salários mínimos totais; 

II. Público em geral.  
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RECEITA ACESSÓRIA E COMPLEMENTAR/A CONTRAPRESTAÇÃO 
 
Essa é paga pelo ente Concedente para o Concessionário complementando o valor da alimentação a fim de manter 
os preços (tarifa) disponibilizadas aos usuários do CadÚnico e público em geral no valor R$ 1,00 (um real) almoço 
e R$ 0,50 (cinquenta centavos) café da manhã e jantar. 

5.2 As diretrizes regulatórias, ambientais, zoneamento  
  
Não obstante para revitalização dos 14 Restaurantes Comunitários em padrão único e a construção de mais 06 
RC’s, em regra, é necessário a apresentação de projeto básico com embasamento em licença ambiental prévia 
nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 12, inciso VII. Isso combinado com a Lei Federal de nº 6.938/81 de que trata 
da Política Nacional do Meio Ambiente, e seus fins tais como mecanismos de formulação e aplicação do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente art. 9º em conjunto com a Resolução CONAMA de nº 001, de 23 de janeiro de 1986. 
 
Por fim, as diretrizes da Lei Complementar de nº 948/2019 que trata da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito 
Federal, e define as regras para a ocupação das unidades imobiliárias da área urbana das cidades do Distrito 
Federal. 
 
Assim, apresentaram que para a revitalização e a implantação dos novos RC’s ora objeto da presente concessão, 
nenhuma dessas atividades se enquadra ou possui impedimento vinculado a Resolução Conama nº 001, de 23 de 
janeiro de 1986, pois não se trata de atividades que modifiquem o meio ambiente muito menos seja passível de 
licença ambiental já que não há nenhuma atividade de produtos químicos, perigosos, insalubres ou que se 
assemelhem à estas atividades. 
 
Ademais, todos os terrenos já estão devidamente destinados e indicados para construção e revitalização, 
disponibilizado pelo próprio ente concedente, o Distrito Federal. 
 
Não há a necessidade de desapropriação ou indenização de propriedades privadas para as novas edificações uma 
vez que o Governo do Distrito Federal é proprietário de todas as áreas indicadas. E todos os projetos técnicos de 
revitalização e construção observam estritamente as diretrizes da Lei Complementar de nº 948/2019 que trata da 
Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, e que define as regras para a ocupação das unidades 
imobiliárias da área urbana das cidades do Distrito Federal, conforme CADERNO TÉCNICO. 
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6. Matriz de Risco 
  

MATRIZ DE RISCO 
Indicação das responsabilidades do Concedente e do Concessionário, riscos assumidos, mecanismos de mitigação e penalizações. 

 
CONSTRUÇÃO 

 RISCOS DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO MITIGAÇÃO 

1 Atraso na aquisição de terrenos    Privado Consulta prévia aos órgãos ambientais, reguladores e afins 

1.1 Atraso na qualificação dos terrenos– 
Estudo de vulnerabilidade 

 Privado Consulta a profissionais de órgãos reguladores e 
estabelecimento de critérios para aferir o integral 
cumprimento do estudo de vulnerabilidade com vistoria 

1.2 Aprovação do projeto – Código de 
Obras e Edificações do Distrito Federal 
(COE) 

Licenças necessárias à construção dos novos 
restaurantes, demora em conseguir a provação do 
projeto que poderá atrasas o cronograma da 
obra/serviços 

Privado Consulta prévia aos órgãos ambientais, reguladores e afins. 

1.3 Construção Mudança do projeto a pedido do Poder Concedente, 
autoridade pública ou concessionária de serviço 
público. 

Privado Cláusula Contratual com garantia de revisão de equilíbrio 
econômico financeiro do projeto 

  
REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO      

 RISCOS DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO MITIGAÇÃO 

2 Instalações, Manutenção e Modernização  Custos de manutenção das instalações novas, 
revitalização das instalações antigas  

Privado Exigência de experiência prévia na habilitação e 
Plano de Seguros (Risco de Engenharia).  

2.1  Revitalização CAPEX   Privado  

2.2  Sistemas diversos    Privado  

2.3  Construção Civil     Privado  

  
MANUTENÇÃO 

 RISCOS DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO MITIGAÇÃO 

3  Operação OPEX    Privado  

3.1  Manutenções Diversas    Privado  
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3.2  Limpeza e Segurança   Privado  

 

FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO. 

 RISCOS DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO MITIGAÇÃO 

4 Gestão Logística  Logística de criação, confecção, distribuição e 
destinação das refeições   

Privado Cláusula  

4.1 Risco de Demanda Demográfica  
 
 

Demanda inferior ou superior e projetada  
 

Privado Concessionário desenvolverá seus próprios estudos de 
demanda mensal com relatório integrado ao ente 
Concedente, além do mapeamento das áreas em 
crescimento populacional e de demanda ao serviço ofertado 

4.2 Risco de Previsões Diversas  Privado  

 

MANUTENÇÃO    

 RISCOS DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO  MITIGAÇÃO 

5  Demanda inferior à projetada Demanda inferior à projetada produzindo receitas 
insuficientes para remunerar o capital privado 

Privado Concessionário desenvolverá seus próprios 
estudos de tráfego 

 

RISCOS FINANCEIROS     

 RISCOS DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO  MITIGAÇÃO 

6  Inflação  
 

Valor das receitas e acessórios serão afetados 
durante o prazo de concessão 

Público e 
Privado 

Contrato com cláusula de reajuste contratual  
 

6.1  Não autorização de início da cobrança da 
tarifa (preço da alimentação ao público em 
geral e CadÚnico) 

Risco de não cumprimento ou não aprovação dos 
trabalhos iniciais, ou de não conclusão das demais 
obrigações acessórias  

Privado Estabelecimento de critérios objetivos para aferir o 
integral cumprimento dos trabalhos iniciais 

6.2  Obtenção de recursos para prestação dos 
serviços 

Falta de recursos próprios ou de terceiros para 
prestação dos serviços exigidos na Concessão 

Privado Seguro Garantia/ Fiança Bancária 

6.3 Pagamento mensal por demanda  Contrapartida do Concedente ao ente Concessionário 
para complementação do valor ofertado ao público 
em geral e ao CadÚnico 

Público Cláusula contratual prevendo reajustes e obrigações de 
pagamento com indenização  
 

6.4 Pagamento diário por usuário Tarifa cobrada ao Público em Geral e ao CadÚnico Privado Cláusula Contratual que garante a qualidade no serviço 
ofertado e controle da oferta do serviço prestado 
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RISCOS OPERACIONAIS      

 RISCOS DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO MITIGAÇÃO 

7  Queda na qualidade de serviço Gestão inadequada causando queda na qualidade ou 
performance  

Privado Cláusula de intervenção contratual e previsão contratual 
de aplicação de índice deflator 

7.1  Responsabilidade Civil  Custos relacionados a processos de responsabilidade civil  Privado Planos de seguros (responsabilidade civil) e garantias 

7.2  Exigência por parte do Poder 
Concedente aos novos padrões de 
desempenho no futuro  

Poder Concedente criando novas regras de padrões de 
desempenho 

Privado Cláusulas de Revisão de equilíbrio econômico-financeiro 
ou cronograma de investimentos  

7.3 Divergência quanto aos resultados dos 
índices de desempenho 

Divergência quanto aos resultados dos índices de 
desempenho apurados 

Privado Indicadores de Desempenho de fácil controle e 
acompanhamento integrado. Definição de procedimentos 
e sistematizações de comunicação entre o Concedente e 
o Concessionário. Previsão de Cláusula de Arbitragem 
como mecanismo de solução de controvérsias. Comitê 
Técnico para divergências Técnicas  

 

RISCOS JURÍDICOS   

 RISCOS  DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO  MITIGAÇÃO 

8  Relacionados ao Direito do 
Trabalho 

Risco advindo do não cumprimento da legislação trabalhista, 
prejudicando o exercício das atividades objeto da concessão 

Privado Previsão de cláusula contratual acerca do comportamento do 
Concessionário ante a política de emprego e o gerenciamento 
do passivo trabalho 

8.1  Relacionados ao Direito Civil 
(responsabilidade civil) 

Risco advindo do não cumprimento da legislação civil em 
vigor para não prejudicar o exercício das atividades objeto 
da concessão 

Privado Previsão de cláusula contratual com indenização em caso de 
acidentes a terceiros, a ação ou omissão do concessionário; 
previsão obrigacional do concessionário com seguro de 
responsabilidade civil e seguro garantia 

8.2  Relacionados ao Direito 
Societário 

Risco advindo do não cumprimento das normas societárias 
na constituição da Concessionária 

Privado Previsão no contrato do dever de cumprimento às normas 
societárias em vigor 
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RISCOS DE TÉMINO ANTECIPADO 

 RISCOS DEFINIÇÃO ALOCAÇÃO MITIGAÇÃO 

9  Encampação Encampação da concessão por interesse público Privado Estabelecer critérios objetivos de indenização 

9.1  Caducidade  Risco de decretação da caducidade da concessão 
por qualquer das hipóteses previstas na lei 

Privado Monitoramento e procedimentos para avaliação do 
desempenho operacional com cláusula de aplicação de 
sanção administrativa por inexecução contratual 

9.2 Anulação Anulação do contrato por falhas de natureza diversas 
e insanáveis 

Público e Privado Critérios e procedimentos para indenização relativa a 
parcela dos investimentos não amortizados ou depreciados; 
arbitragem, quando se tratar de questões econômicas 

9.3 Término por força de caso 
maior ou caso fortuito 

Término antecipado do contrato em razão de eventos 
não passíveis de previsão ou por força da natureza 

Público e Privado Plano de Seguros (Lucros Cessantes) 
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7. Mecanismos contratuais para o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão  
 
Conforme fundamentos apresentados no estudo, a revisão é a aplicação independe de previsão no edital ou no 
contrato, ou, ainda, de periodicidade mínima para ser implementada.  
  
Logo, o contrato celebrado entre as partes deve ter itens que equilibram economicamente toda a avença ao longo 
dos 30 (trinta) anos de concessão que, no caso deste estudo, trazemos como forma de equilíbrio econômico-
financeiro os seguintes itens:   
  
I. Sistema de Avaliação de desempenho, promovida pelo PODER CONCEDENTE para verificação objetiva do 

desempenho da CONCESSIONÁRIA, com base nos indicadores estabelecidos;  
II. Previsão de Cláusula de Arbitragem como mecanismo de solução de controvérsias;  
III. Comitê Técnico integrado para divergências Técnicas;  
IV. Sistema integrado de informações entre o PODER CONCEDENTE e o CONCESSIONÁRIO;  
V. Tarifa com possibilidade de reajuste pela inflação por cláusulas contratuais;   
VI. Contrapartida financeira do Ente Concedente com possibilidade de repactuação das cláusulas contratuais;  
VII. Monitoramento e procedimentos para avaliação do desempenho operacional com cláusula de aplicação de 

sanção administrativa por inexecução do contrato;   
VIII. Critérios e procedimentos para indenização relativa à parcela dos investimentos não amortizados ou 

depreciados; arbitragem, quando se tratar de questões econômicas;  
IX. Plano de Seguros (Lucros Cessantes);  
X. Cláusula de intervenção contratual e previsão contratual de aplicação de índice deflator;  
XI. Planos de seguros (responsabilidade civil) e garantias;  
XII. Cláusulas contratual de cronograma de investimentos.  
XIII. Inventário e registro dos bens vinculados à concessão;   
XIV. Prestação de contas integradas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos 

definidos no contrato;  
XV. Norma contratual com livre acesso livre acesso para fiscalização, em qualquer época, às obras, aos 

equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. 
 
Todas essas informações e demais condições constam ainda da Minuta do Contrato (ANEXO), além da Minuta de 
Matriz de Responsabilidade (ANEXO), e da Minuta de Sistema de Avaliação de Desempenho (ANEXO), esta última 
abaixo transcrita: 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  
  
Trata-se de avaliação de desempenho promovida pelo PODER CONCEDENTE para verificação objetiva do 
desempenho da CONCESSIONÁRIA, com base nos indicadores estabelecidos abaixo.  
  
A cada trimestre será avaliado por um agente técnico, podendo ser uma Comissão designada pelo PODER 
CONCEDENTE, consultoria ou auditoria contratada, ou ainda os próprios servidores públicos do PODER 
CONCEDENTE.  
  
As verificações avaliarão o cumprimento dos parâmetros de desempenho designados nas Diretrizes Técnicas 
Mínimas (ANEXO 2) para cada um dos 14 Restaurantes Comunitários atualmente existentes, bem como para os 
06 novos, a partir da entrada em funcionamento de cada uma das unidades. 
 
O sistema de aferição busca avaliar o padrão de serviço ou execução de obra, que será calcula da seguinte forma:  
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a. Pelo serviço prestado em cada Restaurante Comunitário; 
b. Pelo grupo de refeição, são eles: café da manhã, almoço, jantar;  
c. Pela média do somatório de grupo de refeição por Restaurante Comunitário, sempre numa base de 0 a 

100,00 com um decimal.  
  
Para Nota Final serão considerados:   
  

a. Maior ou igual a 90,0, o desempenho da Concessionária será considerado “plenamente satisfatório”; 
b. Maior ou igual a 80,0 e menor que 90,0, o desempenho será considerado “marginalmente satisfatório” e a 

Concessionária deverá apresentar ao Poder Concedente um plano de ação para atingir desempenho 
plenamente satisfatório dentro de um prazo de 3 meses; 

c. Menor que 80,0, o desempenho será considerado “não satisfatório” e a Concessionária deverá apresentar 
ao Poder Concedente um plano de ação para atingir desempenho plenamente satisfatório dentro de um 
prazo de 06 meses.  

 
O valor da Contraprestação Efetiva Mensal é função do padrão dos serviços prestados pela Concessionária. 
  
O objetivo dos indicadores é para avaliar as edificações instalações externas e internas, a parte hidráulica, 
condições sanitárias, equipamentos e insumos, sistema de segurança e serviço de conservação da 
CONCESSIONÁRIA, bem como a eficiência, disponibilização de dados, atualização do Sistema Integrado e sua 
estabilidade.  
  
Os indicadores serão avaliados por agente técnico, salvo quanto ao sistema de segurança integrado que será 
medido pelo tempo em minutos que permanecer fora do ar. 
 

8. Indicação das garantias a serem exigidas na licitação e planos de seguros a serem adotados  
  
Inicialmente é necessário informar que no tipo de concessão aqui proposto cabe ao parceiro privado arcar com 
todas as garantias e obrigações relacionadas aos investimentos e a prestação dos serviços contratados. Ou seja, 
arcar com seus custos totais, os riscos do negócio, a obtenção de recursos necessários para viabilidade econômica 
do projeto.  
  
Do outro lado, ao Poder Concedente cabe a obrigação de fiscalizar e regular o concessionário do projeto além de 
complementar com receita acessória pelo tipo de atividade executada neste estudo.   
  
Neste sentido, a fim de garantir o equilíbrio financeiro é necessário esclarecer que há dependência econômica do 
concessionário com o repasse, qual seja, a contrapartida do Ente Concedente que remunera o Concessionário 
complementando a TARIFA cobrada.    
  
Portanto, para que a parceria produza resultados positivos, ambas as partes devem se resguardar da 
incapacidade, ou melhor, do inadimplemento do seu parceiro, adotando medidas necessárias de alocação e 
compartilhamento de riscos, bem como medidas mitigatórias do impacto de eventual descumprimento de obrigação 
de qualquer uma das partes ante suas obrigações.   
 
A minuta do CONTRATO entre as partes prevê desde o prazo de vigência do contrato, 30 (trinta) anos, prorrogáveis 
por igual período, até as modalidades de seguro garantia e participação ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-
Privadas - FGP para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado entre as partes. 
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Dessa maneira, resguardando qualquer incapacidade do Concessionário, será contratado seguro-garantia com 
companhia seguradora que não seja controlada pelo Poder Púbico nos termos do art. 8º da Lei Federal 8.987/95. 
 
Tal cobertura deverá ser suficiente para resguardar a Administração Pública de eventual inadimplência ou 
descumprimento de cláusulas contratuais que importe em risco ou ônus ao projeto, em especial a revitalização, 
construção das novas unidades e oferecimento da alimentação a população em geral.   
  

8.1 Garantia devida à Concessionária  
  
Consequentemente, seu percentual será equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato de 
concessão. 
 
Noutro giro, como informado acima, o Concessionário também precisará ser resguardado caso o Ente Concedente 
não cumpra com suas obrigações.  
  
Na espécie, há necessidade da garantia acaso o Poder Público atrase mais de 45 (quarenta e cinco) dias para 
repassar sua contrapartida financeira do Concessionário ante a necessidade de manutenção do preço da 
alimentação ao público pelo valor de R$ 1,00 (um real). Aliás, para o concessionário o pior cenário é não ocorrer 
o repasse da contrapartida alimentícia para que seja ofertado ao público em geral os valores praticados por 
mercado, inviabilizando todo o contrato de concessão, devendo, dessa maneira, haver cláusula indenizatória, ou 
revisão do valor das tarifas, ou alteração das receitas acessórias, ou outras iniciativas nesses casos.  
 
No presente projeto, será exigida cláusula indenizatória ou retirada da contrapartida do Fundo Garantidor de 
Parcerias Público-Privadas - FGP após o atraso maior que 45 (quarenta e cinco) dias, com o fim de prevenir o 
descumprimento pelo Poder Público quanto ao repasse das suas contrapartidas financeiras ao Concessionário.   
  
No caso deste Estudo, deve o Ente Concedente aderir ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas – FGP 
da União Federal ou criar seu próprio Fundo Garantidor, que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de 
obrigações pecuniárias assumidas por ele próprio na forma do art. 16, 18, 19 e seguintes da Lei Federal de nº 
11.079/2004, a fim de garantir o pagamento em favor da Concessionária.  
  

8.2 Garantia devida ao Poder Concedente  
  
Já o Concessionário deverá contratar seguro-garantia com companhias seguradoras que não sejam controladas 
pelo Poder Público. Tais garantias constam nos seguintes documentos:   
  

• Minuta do Contrato (ANEXO);   

• Minuta de Matriz de Responsabilidade (ANEXO);  

• Minuta de Sistema de Avaliação de Desempenho (ANEXO).  
  

9. Indicação dos critérios de qualificação dos licitantes e estratégias de negociação até a contratação  
  
A concessionária neste Estudo deverá apresentar individualmente ou por cada empresa integrante do consórcio, 
carta de apresentação devidamente assinada; 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; Declaração de que o objeto social da SPE a ser constituída se restringirá à execução do OBJETO 
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do CONTRATO, o que deverá estar contemplado em seus atos constitutivos; Compromisso de integralização de 
capital social mínimo da SPE nos termos da MINUTA DO CONTRATO anexa a este EDITAL; 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 Societária Brasileira (Lei Federal nº 6.404/76 e alterações 
posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.  
  
Deverá ainda apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, incluindo, se houver, as alterações 
realizadas desde a última consolidação, devidamente registrados na Junta Comercial competente.  
  
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.  
  
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.  
  
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. 
 
Já quanto a Habilitação Econômico-Financeira, recomenda-se apresentar individual ou por cada empresa 
integrante do CONSÓRIO certidão negativa de pedido de falência e recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor 
Judicial do Distrito Federal (Varas Cíveis), com data de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da sessão 
pública de abertura dos ENVELOPES. Em havendo qualquer ação judicial distribuída, deverá ser juntada a certidão 
de objeto e pé, que aponte a situação do processo atualizado para 90 (noventa) dias antes da data da referida 
sessão pública de abertura dos ENVELOPES.  
  
Para sociedades simples: certidão expedida pelo Distribuidor Judicial das Varas Cíveis em geral (Execução 
Patrimonial) do Distrito Federal, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da sessão pública de 
abertura dos ENVELOPES. Em havendo qualquer ação judicial distribuída, deverá ser juntada a certidão de objeto 
e pé atualizada, que aponte a situação do processo atualizado para 90 (noventa) dias antes da data da referida 
sessão pública de abertura dos ENVELOPES.  
  
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, e auditados por auditorias independentes.  
  
Comprovação, por meio das demonstrações financeiras mencionadas acima, pelo Concessionário ou por todas as 
empresas integrantes do CONSÓRCIO.  
  
Para todas as participantes da licitação, 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, 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). 
 
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 
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integralizado, mais as reservas capitalizáveis e lucros, menos os prejuízos; e 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;  
F = Fundos;  
BC = Benefícios Concedidos;  
PrMI = Provisões Matemáticas a Integralizar; e  
Bac = Benefícios a Conceder.  
  
Relativo à Habilitação Fiscal e Trabalhista deverá apresentar individual ou por cada empresa integrante do 
CONSÓRIO:  
  

a) Comprovação de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ;  
b) Certidão negativa conjunta, emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

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

c) Comprovação de situação regular perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da 
Certidão Negativa de Débito – CND;  

d) Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por meio do 
Certificado de Regularidade de Situação – CRS; e  

e) Comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da correspondente Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

 
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.  
 
Os documentos de habilitação referentes à qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal devem se 
encontrar válidos na data de apresentação das PROPOSTAS.  
 
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.  
  
Por fim, quanto a Habilitação Técnica, deverá apresentar, para efeito da qualificação técnica, Atestado de Visita 
Técnica por preposto para tanto credenciado pelo LICITANTE ou empresa do CONSÓRCIO na fase de PMI.   

 
Entende-se por serviços de obras pertinentes e compatíveis com o objeto desta LICITAÇÃO, os serviços de 
construção e edificações e afins, dos restaurantes comunitários, de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior aos previstos no objeto desta LICITAÇÃO.  
  
Em caso de apresentação de atestado de obras executadas em consórcio, somente será considerado o percentual 
referente à participação da empresa no CONSÓRCIO.  
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A comprovação de que os profissionais de nível superior, detentores dos atestados apresentados, pertencem ao 
quadro permanente de pessoal do PROPONENTE. 
 
Ter cozinha devidamente instalada no Distrito Federal por se tratar de alimentação de risco, cujo objeto não pode 
ser transportado por mais de 1h (uma hora) sob pena de risco de grave insalubridade para seu consumo.  
  
Serão admitidos, para os fins das comprovações e dos quantitativos referidos nos subitens anteriores, o somatório 
de até 03 (três) atestados, do mesmo PROPONENTE ou de diferentes empresas integrantes do CONSÓRCIO.  
  
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.  

  
Serão admitidos, para efeito da comprovação da qualificação técnica do PROPONENTE, os atestados emitidos 
em nome de sociedade (s) CONTROLADA (s), de sociedade CONTROLADORA, de sociedade (s) sujeita (s) ao 
mesmo CONTROLE SOCIETÁRIO ou pertencem ao quadro permanente de pessoal do PROPONENTE. 
 
Na hipótese de utilização, por um PROPONENTE, de atestados emitidos em nome de empresas que integrem o 
mesmo grupo econômico, deverá ser realizada declaração indicando tal condição, acompanhada do respectivo 
organograma do grupo econômico e respectivas relações societárias, demonstrando efetivamente a vinculação 
entre as empresas.  
  
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.  
  
Os atestados emitidos em nome do CONSÓRCIO deverão especificar claramente o serviço ou o item efetivamente 
executado por cada um dos seus integrantes.  

  
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;  

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.  
  

Todos os detalhes deste caderno estão na minuta do EDITAL em anexo. 
 

 

SUBSECRETARIA DE PROSPECÇÃO DE PROJETOS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS 


