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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização da Alimentação Escolar

Estudo Técnico Preliminar - SEE/SIAE/DIAE/GAFAE  

   

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

- CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E NUTRIÇÃO-
 

 

1 - INTRODUÇÃO

As contratações governamentais produzem significa�vo impacto na a�vidade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de polí�cas públicas.
Neste sen�do, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas
pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. (SEGES/MPOG, 2017). 

A Instrução Norma�va nº 05, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPOG, definiu regras na instrução processual para contratações de serviços para a
realização de tarefas execu�vas sob o regime de execução indireta por órgãos da Administração Pública.

Neste contexto, o estudo técnico preliminar de contratação é o documento balizador para a descrição das análises realizadas em relação às condições de contratação em termos de necessidade, de requisitos, de
alterna�vas, de escolhas, de resultados almejados e dentre outros, além de ser o instrumento público que demonstra a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida durante a fase de planejamento.

Por conseguinte, em 02 de dezembro de 2019 foi publicada no DODF nº 228 a Portaria nº 426, de 29 de novembro de 2019, posteriormente alterada pela Portaria nº 462, de 11 de dezembro de 2019, e pela Portaria nº
476, de 18 de dezembro de 2019, para formalizar a demanda de cons�tuir Equipe de Planejamento da Contratação com a finalidade de realizar estudos prévios com vistas a demonstrar a viabilidade técnica e financeira da terceirização
total do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal - PAE-DF. Pela impossibilidade de finalização do estudo dentro do prazo es�pulado nas Portarias em comento, devido à inviabilidade de realização de pesquisa de preços no
período, eis que em 19 de março de 2020 foi publicada a Portaria nº 60 para restabelecer a Equipe de Planejamento da Contratação com o fito de finalizar em defini�vo a elaboração dos estudos prévios. 

 1.1 - Composição final da Equipe de Planejamento da Contratação - Portaria nº 60, de 19 de março de 2020: 

 

Área Técnica Nome Matrícula

Diretoria de Alimentação Escolar - DIAE Rosana Mara Mundim Tomaz de Carvalho 209.185-2

Diretoria de Alimentação Escolar - DIAE Guilherme Gonçalves de Freitas 213.245-1

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização da Alimentação Escolar - GAFAE Jorge Luiz Guedes 219.519-4

Gerência de Planejamento e Educação Alimentar - GPEA Camila Fernanda Beiro de Lucca 226.666-0

Gerência de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar - GCDAE Xenia Versiani Paiva 227.760-3

Unidade de Infraestrutura e Apoio Educacional - UNIAE Jaqueline de Souza Pereira 219.768-9

Unidade de Infraestrutura e Apoio Educacional - UNIAE Lívia Bacharini Lima 226.672-5

Unidade de Infraestrutura e Apoio Educacional - UNIAE Denise Correia Gomes 227.775-1

Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional - SIAE Cin�a Fonteles Ma�os 1.693.866-6

Subsecretaria de Administração Geral - SUAG Leonardo Henrique Campos G. Pinto 242.625-0

Subsecretaria de Inovação e Tecnologias Pedagógicas e de Gestão - SINOVA Moisés Alencar Ba�sta da Silva 244.221-3

Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV Claudio Amorim 219.968-8

 

2 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais – PIDESC (art. 11), sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Cons�tuição Federal, devendo o poder público adotar as polí�cas e ações que se façam necessárias para

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017
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promover e garan�r a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto na Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é, pois, uma dessas polí�cas de segurança alimentar e nutricional, coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao
Ministério da Educação (MEC), e responsável pelos repasses de recursos da União ao Distrito Federal para execução do Programa local, chamado de Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF).

Esta ação do poder público para a alimentação nas escolas tem como marco regulatório a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009 (Lei da Alimentação Escolar) e a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 (que
consolida os norma�vos dispersos em vários disposi�vos legais, dispondo sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE) e suas alterações. 

Considerando assim, a legislação que regulamenta a alimentação escolar em todo o país, o PAE-DF tem por obje�vo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar
e a formação de hábitos alimentares saudáveis por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que atendam às exigências nutricionais dos alunos durante os 200 dias le�vos.

Além disso, o PAE-DF visa garan�r a oferta de uma alimentação adequada, com cardápios que u�lizem produtos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo
assim, para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde.

Por meio do PAE-DF são servidas no Distrito Federal, atualmente, cerca de 587 mil refeições/dia em 670 (seiscentas e setenta) ins�tuições educacionais públicas e filantrópicas conveniadas, rurais e urbanas, de ensino
especial e, de regime parcial e integral, que englobam as seguintes modalidades: educação infan�l (creches e pré-escolas), ensino fundamental (do 1º ao 9º ano), ensino médio (básico e profissionalizante)  e educação de jovens e adultos.

Em 2019, de acordo com o Censo Escolar, foram matriculados cerca de 450 mil alunos nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e En�dades Filantrópicas integrantes, podendo haver alterações ao longo do
ano le�vo em virtude das transferências estaduais e/ou da evasão escolar.

 

3 - REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

Cons�tuição Federal de 1988, art. 208, inciso VII - que dispõe sobre o dever do Estado com a educação, mediante a garan�a de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didá�co escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Lei Federal 11.947 de 16/06/2009 – dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; 

Resolução CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013 – dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;

Resolução CFN nº 465/2010 – dispõe sobre as atribuições do nutricionista no âmbito do Programa de Alimentação Escolar e dá outras providências;

Decreto Distrital nº 29.393 de 11 de agosto de 2008 – declara desnecessários os cargos vagos das Especialidades de Auxiliar da Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal.

Portaria nº 167, de 10/09/2010 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – ins�tui o Manual da Alimentação Escolar. 

Portaria nº 44 de 16 de fevereiro de 2018 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – dispõe sobre a modulação de servidores das especialidades dos cargos de Agente de Gestão Educacional e Técnico de
Gestão Educacional e do Cargo de Monitor de Gestão Educacional da carreira assistência à Educação nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; 

Portaria nº 45 de 16 de fevereiro de 2018 – dispõe sobre as normas para lotação, exercício e atuação de servidores integrantes da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal e dá outras providências.

 

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 - Do Critério de Julgamento

O critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço por lote de prestação de serviço de alimentação escolar e nutrição, para atendimento de toda a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, conforme
especificações e demais exigências que forem consideradas no termo de referência a ser elaborado, desde que compa�vel com os preços pra�cados no mercado na data da apresentação da proposta, em atenção ao art. 45, §1º, inciso I,
da lei 8.666/1993.

Deverão estar incluídos no valor do serviço ofertado os custos operacionais, controle e administração, encargos trabalhistas, taxas, tributos e demais despesas diretas e indiretas que eventualmente possam incidir sobre o
objeto do presente Termo Referência.

Os preços registrados por meio da Ata de Registro de Preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições con�das na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Deve haver a previsão de desclassificação das propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das no termo de referência e edital que serão elaborados, bem como aquelas que apresentarem preços
excessivos ou manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no art. 48, II, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/1993.

 

4.2 - Da Par�cipação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no Processo de Licitação de Prestação de Serviço de Alimentação Escolar e Nutrição

Quanto à previsão do bene�cio da Cota Reservada prevista na Lei Distrital nº4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais, esclarecemos que tal proveito não se aplica para os Lotes da Contratação almejada, tendo em vista que a logís�ca implícita a ser empregada pressupõe necessidade de pessoa jurídica
com capacidade robusta de insumos para sua execução, em especial no que diz respeito à logís�ca dos recursos a serem empregados e, ainda, por ser objeto de natureza indivisível.
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4.3 - Da Par�cipação de Consórcios de Empresas na Prestação de Serviço de Alimentação Escolar e Nutrição

 Conforme, o art. 33 da Lei das Licitações (Lei nº 8.666/1993) e art. 19 da Lei das Concessões (Lei nº 8.987/1995) a par�cipação de consórcios de empresas no processo licitatório é de natureza discricionária por parte da
Administração, a ser verificada caso a caso acerca da matéria.

Via de regra, o administrador público autoriza a par�cipação de consórcio quando entende que a compe��vidade do certame licitatório poderá ser afetada pela inexistência ou pela escassez de empresas que
individualmente não teriam condições de atender os requisitos exigidos em Edital. Porém, muitas vezes, a formação de consórcio pode ensejar redução no caráter compe��vo, pois facilitaria que empresas, que seriam naturalmente
compe�doras entre si, acordassem para par�ciparem da licitação.

A par�cipação ou não de Consórcio de Empresas tem relação direta com o objeto a ser licitado. A vedação de empresas em regime de consórcio é praxe nesta Ins�tuição. O objeto deste estudo enquadra-se na classificação
de serviços comuns de alimentação escolar e nutrição nos termos do parágrafo único, do art. 1º da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, acolhida em âmbito distrital pelo Decreto nº 23.460/2002, uma vez que seu padrão de iden�dade e
qualidade pode ser definido por especificações usuais pra�cadas no mercado, não havendo complexidade na especificação do serviço a ser prestado para o Programa de Alimentação Escolar, por isso não se jus�fica a par�cipação de
Consórcio no processo em questão. 

Considerando as peculiaridades do objeto licitado, que no caso em tela trata-se de prestação de serviços de alimentação escolar e nutrição em que as exigências, no que tange à especificação técnica, são comumente
prestadas por empresas de serviço de alimentação e nutrição atuantes no mercado.

Destaca-se que a divisão dos lotes mantém a compe��vidade e eficiência no certame em busca da proposta mais vantajosa, menor preço atrelado à qualidade, sem que haja a necessidade de par�cipação de empresas
consorciadas. 

 

4.4 - Da Possibilidade de Subcontratação

O procedimento licitatório visa garan�r não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, mas sim, assegurar o princípio cons�tucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou
fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

É cediço que ao administrador público só cabe agir dentro dos estritos limites definidos pelo ordenamento jurídico, em homenagem à legalidade ampla, devendo observar, ainda, os demais princípios administra�vistas para
dar legi�midade às suas ações.

Ademais, considerando que o contrato administra�vo decorre, em regra, de procedimento licitatório, o contratado, ao vencer o certame, demonstra dispor das caracterís�cas que a Administração considera determinantes à
execução do objeto contratual.

Não obstante, a matéria discu�da trata-se do ins�tuto jurídico da “subcontratação”, e, sobre o tema, o ar�go 72 da lei nº 8.666/93, dispõe que:

“O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes de obra, serviço ou fornecimento, até o limite admi�do, em cada caso, pela Administração”.

Uma vez ser considerada tecnicamente inviável a divisão da pretensa contratação em parcelas, conforme Item 9 deste Estudo Técnico, sugere-se a previsão de possibilidade de subcontratação, tão somente, dos serviços
abaixo discriminados, a fim de que se firme comprome�mento quanto à economia de escala e para preservar a compe��vidade da licitação.

Desta feita, verifica-se a possibilidade de subcontratação dos serviços: 

Do Centro de Distribuição;

Do Transporte de Alimentos;

Dos Pequenos reparos e adequações da cozinha, depósito e/ou refeitórios;

Da Desinse�zação dos Ambientes;

Da Limpeza da Caixa de Gordura.

Contudo, a empresa, porventura subcontratada, estará obrigada a apresentar sua regularidade fiscal de qualificação técnica para o desempenho das a�vidades a ela delegadas, conforme entendimento do Tribunal de
Contas da União. (Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU 4. ed. Brasília: TCU, 2010)

Deverá ser vedada a sub-rogação completa ou de qualquer outra parcela não prevista neste estudo técnico, conforme Lei nº 8.666/93, inciso VI do ar�go 78.

Considerando as hipóteses previstas no ar�go 48, II, da LC 123/2006, deverá ser realizada a subcontratação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte.

Deverão ser obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:

Apresentar a documentação de regularidade fiscal e de qualificação técnica das subcontratadas para o desempenho das a�vidades a ele delegadas;

Subs�tuir a subcontratada, em prazo máximo a ser definido pela Administração, na hipótese de ex�nção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, no�ficando a
Contratante, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis;

Demonstrar a inviabilidade da subs�tuição da subcontratação, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compa�bilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das a�vidades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes
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ao objeto da subcontratação, conforme art. 72 da Lei 8.666/1992.

 

4.5 - Da Modalidade e Procedimento para Contratação do Serviço de Alimentação e Nutrição

A pretensa contratação deverá obedecer ao disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações
posteriores, bem como demais norma�vos constante no Instrumento Convocatório.

A modalidade de licitação a ser adotada deverá ser o Pregão Eletrônico, nos termos do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, recepcionado no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto n° 40.205, de 30 de outubro
de 2019. 

A pretensa licitação enquadra-se no art. 2º do Decreto nº 28.754, de 31 de janeiro de 2008, ficando a SEEDF excluída, excepcionalmente, da observância do regime de centralização de licitações de compras.

Ainda, pelas caracterís�cas e natureza do objeto deverá optar-se pelo uso do Sistema de Registro de Preços, fundamentado no Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018.

Em atenção ao Ar�go 4º do Parágrafo 1º do Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, o qual define que a divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada, mediante jus�fica�va da autoridade
competente do órgão gerenciador, verifica-se que não se faz possível a intenção para registro de preços por outros órgãos visto que, apesar de se tratar de serviço comum, as especificações do objeto são aplicáveis apenas para prestação
do serviço nas unidades escolares do Distrito Federal, as quais possuem caracterís�cas de estrutura de funcionamento próprias.

Respaldada ainda na Instrução Norma�va nº 05, de 25 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o
regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, a qual foi recepcionada no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto nº38.934 de 15 de março de 2018

 

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE DÃO SUPORTE

O Programa de Alimentação Escolar no Distrito Federal é executado de forma a ofertar alimentação escolar diariamente a todos os alunos matriculados nas ins�tuições públicas e conveniadas da Rede Distrital de Educação,
além de promover ações de educação alimentar e nutricional ao público beneficiário, bem como todas as ações descritas na Resolução CFN nº 465/2010.

Os alunos recebem alimentação escolar considerando o seu tempo de permanência na unidade escolar, podendo assim variar de 01 (uma) a 5 (cinco) refeições/dia, conforme a modalidade de atendimento ofertada. Há a
oferta de alimentos durante todo o ano le�vo, ou seja, há a oferta regular de refeições nos 200 (duzentos) dias le�vos anuais.

A forma de gestão atual do PAE/DF apresenta uma adesão à oferta de refeições de 87,4% (399.056 alunos) em relação ao total de alunos matriculados na Rede (456.109 alunos). Espera-se que por meio do novo modelo de
gestão haja um aumento do percentual de adesão à oferta de alimentos pelos alunos, face a melhoria e variedade esperada dos cardápios,  a�ngindo o percentual total de alunos matriculados.

Dessa maneira, as es�ma�vas de quan�dades foram realizadas considerando-se o total de alunos matriculados na Rede, conforme Censo Escolar 2019, e as modalidades de atendimento ofertadas, onde es�mou-se:

 

TOTAL DE REFEIÇÕES (base-2019)

Refeições Diárias (almoço e jantar) 378.527

Refeições Diárias (lanches) 91.122

REFEIÇÕES DIÁRIAS TOTAIS 469.649

Refeições Totais - 200 dias le�vos (almoço e jantar) 18.224.448

Refeições Totais - 200 dias le�vos (lanches) 75.705.408

REFEIÇÕES TOTAIS - 200 dias le�vos 93.929.856

 

Os quan�ta�vos es�mados de refeições a serem servidas foram detalhados na Planilha de Memória de Cálculo (páginas 303 a 306), Anexo I, (35220452) deste Estudo.

 

6 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Atualmente a en�dade executora SEEDF adota o modelo de gestão centralizada, onde a Secretaria de Educação gerencia o recurso, através da compra dos gêneros alimen�cios, planejamento orçamentário, elaboração de
cardápios, supervisão e avaliação da alimentação escolar, armazenamento e distribuição dos gêneros alimen�cios. 

No que tange ao PAE/DF, no presente momento a SEEDF possui 28 (vinte e oito) contratos vigentes para fornecimento de alimentos, 04 (quatro) contratos para contratação de mão de obra terceirizada de manipulação de
alimentos, 01 (um) contrato para o armazenamento dos alimentos em centro de distribuição e 01 (um) contrato para o transporte dos alimentos às unidades escolares.

Há que se observar que, com o fito de analisar a eficiência dos gastos públicos e o atendimento às legislações vigentes, a Diretoria de Alimentação Escolar passou por sucessivos processos de auditoria pelos órgãos de
controle externo (TCU, TCDF, CGU e CGDF) entre os anos de 2015 a 2019. Em seus arrazoados, os órgãos de fiscalização encontraram as seguintes problemá�cas:

Desorganização administra�va levando a atraso na realização de licitações, restrição à compe��vidade e eventual contratação sem licitação;
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Exigências injus�ficadas nas especificações dos produtos licitados que oneraram a contratação produtos e restringiram a compe��vidade em prejuízo à escolha da melhor proposta;

Precária execução e prejuízo ao Erário, prejudicando o fornecimento de alimentos aos alunos da rede pública do Distrito Federal, com impacto direto na qualidade da alimentação escolar, na prestação do serviço de
alimentação escolar e no desenvolvimento dos alunos;

Atrasos significa�vos no fornecimento e até mesmo falta de alimentos;

Falta de variedade na alimentação escolar, prejudicando o desempenho dos alunos e o atendimento aos obje�vos do Programa;

Ausência de sistema informa�zado com tecnologia adequada ás demandas específicas da SEEDF;

Prejuízo material e social, tendo em vista o impacto no correto desenvolvimento da polí�ca pública e, consequentemente, dos alunos matriculados na rede pública do DF, que, em muitos casos, têm a alimentação
escolar como principal refeição diária.

Ainda conforme Relatório de Monitoramento realizado pela Coordenação de Monitoramento e Avaliação -  FNDE/COMAV, concernentes à execução do PAE –DF, realizado no ano de 2018, foram iden�ficados entre os
principais entraves da atual gestão:

O Quadro Técnico de nutricionistas da EEx insuficiente e incompa�vel com os parâmetros numéricos mínimos de referência, conforme o art. 10 da Resolução CFN n.º 465/2010;

Ações insuficientes de educação alimentar e nutricional frente ao universo de quase meio milhão de alunos, face à falta de recursos e ao quadro insuficiente de nutricionistas que, com o modelo atual, por vezes
recebem outras atribuições alheias à função;

Descumprimento frequente, pelas equipes gestoras das unidades escolares, dos cardápios planejados pela Gerência de Planejamento da Alimentação Escolar.

Ausência de mão-de-obra capacitada para gestão da alimentação escolar, controle do armazenamento e manipulação de alimentos nas unidades escolares;

Deficiências de utensílios e equipamentos adequados para a confecção e oferta dos alimentos aos alunos, prejudicando a variabilidade dos cardápios;

Às áreas de consumação das refeições não são apropriadas;

Manual de boas prá�cas de fabricação não disponível;

Instalações �sicas em desconformidade com as legislações vigentes;

Falta de documentações que atestem as ações de controle sanitário.

Soma-se ao exposto o entendimento da Procuradoria Geral do Distrito Federal quanto à impossibilidade de renovações contratuais para aquisição de gêneros alimen�cios, apresentada nos Pareceres nº 316/2017
PRCON/PGDF e nº 300/2019 PGCONS/PGDF), atrelada a morosidade dos procedimentos licitatórios, acima mencionada, ocasionam atrasos no fornecimento e desabastecimento das unidades escolares.

Com o intuito de se corrigir as falhas destacadas pelas controladorias e a deliberação por parte do poder execu�vo do Distrito Federal é que se propõe a pretensa contratação onde a En�dade Executora contrata uma
empresa fornecedora de refeições, por licitação, para atender aos alunos das escolas públicas declarados no Censo Escolar. Tal procedimento é legal, considerando o inciso VIII do ar�go 4º da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, definindo os programas de alimentação escolar como suplementares, ou seja, separando-o das a�vidades fim do Estado na educação. 

Considerando a legislação vigente, destacadamente o art. 3° do Decreto n° 9.507/2018, que dispõe sobre a execução indireta mediante contratação de serviços na administração pública federal, estabelece os serviços
considerados ‘auxiliares, instrumentais ou acessórios’, quando não relacionados ao exercício do poder de polícia, poderão ser objeto de execução indireta – definição alinhada àquela apresentada no Decreto-Lei n° 200/1967. 

Nesse contexto, o objeto da contratação se enquadra na definição de a�vidades auxiliares, instrumentais ou acessórias e não envolve de tomada de decisão ou posicionamento ins�tucional nas áreas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle, nem a�vidades que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a en�dade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias e não estão
relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção.

Nesse âmbito, a pretensão contratual se alinha a tais diretrizes, uma vez que a instrumentalização operacional da fiscalização dos contratos administra�vos contribui com o aumento da eficiência, da eficácia e da efe�vidade
do gasto público - assim como possibilita que o foco do trabalho dos servidores do quadro próprio seja orientado às prioridades de Governo e direcionado à obtenção de resultados, vez que as a�vidades consideradas assessórias serão
repassadas à Contratada.

Portanto, a decisão de se terceirizar o fornecimento da alimentação escolar cabe à Administração Pública, devendo o poder público observar, em suas decisões de gestão para execução das polí�cas públicas, o interesse
público e a efe�vidade para o des�natário do serviço e, especialmente, o princípio cons�tucional da economicidade e da eficiência, conforme  Art. 70 da Cons�tuição Federal e Lei Nº 8443, de 16 de julho de 1992, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União.

Conforme disposto no ar�go 18 da Resolução CD/FNDE nº26, de 17/06/2013, por se tratar de contrato de prestação de serviço, não será possível o pagamento das despesas decorrentes da execução de tais ajustes com
recursos federais. Sendo assim, importa ressaltar que todos os gastos com a contratação da empresa serão assumidos obrigatoriamente com recursos distritais. Os recursos do FNDE via PNAE serão u�lizados para a manutenção dos
contratos da Agricultura Familiar que, para atendimento à legislação vigente e com vistas ao fomento da economia local, serão man�dos no modelo atual de gestão. Para tanto, há a previsão de formalização de cerca de 20 (vinte)
contratos decorrentes da Chamada Pública nº 01/2020 em andamento (processo SEI/GDF - 00080-00209793/2019-51) para aquisição de frutas e hortaliças e, ainda, a En�dade Executora tem a pretensão de iniciar novo Chamamento para
aquisição de outros produtos como lácteos e panificados ainda no primeiro semestre de 2020, também da Agricultura Familiar, com previsão de formalização de mais contratos.

Observa-se que a SEEDF já terceiriza atualmente parte da execução da alimentação escolar (mão-de-obra, armazenamento e transporte de alimentos), tendo como obje�vo desta Contratação a junção de tais
procedimentos, com a contratação de empresa especializada na prestação do serviço como um todo, visando a melhoria do serviço de alimentação escolar ofertado aos alunos.
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7 - ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

Es�ma-se em R$ 375.061.167,36 (trezentos e setenta e cinco milhões, sessenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)  a pretensa contratação de serviço alimentação escolar no âmbito do Distrito
Federal. A es�ma�va de preços foi elaborada pela Gerência de Pesquisa de Preços - GPESQ, conforme doc. SEI-GDF  SEE/SUAG/DICOS/GPESQ - 36565056, tendo por referência preços públicos (36482998), contratos públicos (36483173) e
orçamentos de empresas do ramo de alimentação escolar (36484061; 36484098; 36484156; 36484269; 36484339; 36484406; 36484477; 36484538; 36484583 e 36484618). Os valores estão consolidados no Anexo II deste
estudo, acostado aos autos sob docs. SEI/GDF nº 36484727, 36484766, 36484816e 36484844), calculados sobre o total de 93.929.856 refeições, sendo 80% (oitenta por cento) deste valor correspondente a refeições únicas e lanches e
20% (vinte por cento) a refeições almoços e jantares, com base no Anexo I deste estudo (doc. SEI/GDF nº 35220452, página 303 a 306).

Tomando-se por base o exercício 2019, os valores gastos com a aquisição, armazenamento e transporte de gêneros alimen�cios foi de R$ 84.891.197,41 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e
noventa e sete reais e quarenta e um centavos)1. Já o gasto médio anual com gás de cozinha naquele exercício foi de R$ 4.954.250,00 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais)2.  O custo no ano
com a prestação serviços de limpeza em geral, dede�zação, limpeza de caixa d'água e gordura foi de R$ 5.702.826,68 (cinco milhões, setecentos e dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)3. Já o custo em 2019
com a execução dos contratos de prestação de serviço terceirizado de cocção de alimentos foi de R$ 124.844.553,39 (cento e vinte quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e nove
centavos)4. De acordo com a Gerência de Patrimônio e Serviços Gráficos os gastos com equipamentos para a alimentação escolar foi de apenas R$ 15.166,00 (quinze mil, cento e sessenta e seis reais) no exercício. Tais valores totalizam R$
220.407.993,48 (duzentos e vinte milhões, quatrocentos e sete mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos).

Pelos valores expostos, percebe-se uma diferença de R$ 154.653.173,88 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e três mil cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) entre o es�mado e o
gasto no exercício 2019. No entanto, em obediência aos Princípios Cons�tucionais da Eficiência, Eficácia e Economicidade na Administração Pública, há que se observar alguns elementos fundamentais para a construção deste estudo:

Embora solicitado pela Diretoria de Alimentação Escolar (ver doc. SEI/GDF - 33304194), pela dimensão e complexidade da En�dade Executora observou-se dificuldade no levantamento de dados mais precisos quanto a
custos que, por esta razão, não compuseram o conjunto de gastos com a alimentação escolar no exercício base 2019, como manutenção preven�va e corre�va de equipamentos de cozinha; benfeitorias e manutenção
das áreas de cozinha, depósito de alimentos e refeitórios e; depreciação de imóveis (unidades escolares) e de equipamentos e utensílios de cozinha. Não obstante, é concreto que tais custos existam e que impactam ano
a ano no orçamento dedicado à Pasta;

Os contratos de prestação de serviço terceirizado de cocção de alimentos executados no exercício 2019 (CT 29/2019-Processo (00080-00075080/2019-87); CT 30/2019 - Processo (00080-00074966/2019-11);  CT
63/2019 - Processo (00080-00104765/2019-48) e CT 64/2019 - Processo (0080-00104765/2019-48), vigentes no presente exercício e em vias de prorrogação, apresentam carência de profissionais de cocção de alimentos
devido ao quan�ta�vo de servidores aposentados, bem como readaptados pertencentes à carreira de merendeiro(a) escolar da SEDF, ensejando a adi�vação de tais contratos, como se observa na instrução con�da nos
processos SEI/GDF 00080-00011441/2020-09 e 00080-00013450/2020-26, trazendo, também, impacto financeiro ao modelo de gestão atual;

Os bene�cios técnicos decorrentes dos resultados pretendidos com a contratação em comento, elencados no item 09 - Demonstra�vo dos Resultados Pretendidos abaixo, sobrepujam os empecilhos iden�ficados no
modelo de gestão atual, visando a consolidação segura e adequada da oferta de nutrientes aos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal e promoção con�nuada de cardápios variados, sem as intermitências
ora iden�ficadas. 

Importa destacar que os custos com a aquisição de gás de cozinha ficará a cargo da Contratada, eximido-se a SEEDF de tal competência.

 

8 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, operacionalização e desenvolvimento de todas as a�vidades para a distribuição de refeições do Programa de Alimentação
Escolar do Distrito Federal - PAE-DF, compreendendo fornecimento, preparo nas Unidades Escolares atendidas e distribuição de todos os gêneros alimen�cios e demais insumos, bem como realização apoio/parceria para a realização de
ações de educação alimentar e nutricional, coleta/classificação de dados antropométricos, nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

A contratação deve abranger:

a oferta de alimentos (excetuando-se os gêneros alimen�cios adquiridos através da agricultura familiar, conforme previsão na Lei Federal 11.947/2009 e na Lei Distrital no 5.801/2017);

a manipulação, preparo, conservação e distribuição dos alimentos;

o cumprimento dos cardápios e fichas técnicas definidos pela SEEDF;

o centro de distribuição de alimentos, com manutenção, controle e conservação;

a manutenção, controle e conservação dos estoques de alimentos das unidades escolares;

o transporte de alimentos, com observância das leis sanitárias vigentes;

a oferta de materiais de limpeza e higienização dos profissionais, dos ambientes, dos utensílios e dos equipamentos em qualidade e quan�dade adequadas;

a oferta de insumos, utensílios, uniformes profissionais, equipamentos que se fizerem necessários à execução do serviço;

a manutenção predial, reparos e reformas nas cozinhas, depósitos e refeitórios das unidades escolares que se fizerem necessários à execução do serviço;

a oferta de mão de obra qualificada (manipuladores de alimentos, prepostos técnicos em nutrição e nutricionistas) com treinamento anual comprovado;

o controle de qualidade com coleta de amostras, análises laboratoriais dos alimentos;

apoio/parceria na realização de testes de aceitabilidade, definidos pela SEEDF; 
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ações de sustentabilidade e boas prá�cas ambientais definidas em parceria com a SEEDF; 

a aplicação de documentações técnicas (manuais de boas prá�cas de fabricação, procedimentos operacionais padrão, fichas técnicas) definidas pela SEEDF;

a aplicação de educação alimentar e nutricional (antropometria dos alunos, ações de EAN) definida pela SEEDF;

o controle de pragas e a higienização em geral dos ambientes necessários para a prestação do serviço;

o atendimento das escolas que estejam passando por reforma por meio de preparo dos alimentos em cozinha industrial própria e adequada;

a oferta de lanches específicos para passeios previstos no planejamento pedagógico, definidos pela SEEDF;

oferta de alimentação adequada aos alunos diagnos�cados com necessidades alimentares especiais, conforme cardápios definidos pela SEEDF.

 

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO QUANDO NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO

Em regra, conforme o § 1º do Ar�go 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da compe��vidade sem perda da economia de escala.

Em tempo, o Tribunal de Contas da União estabelece, por meio da a Súmula nº 247, o seguinte:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o obje�vo de propiciar a ampla par�cipação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

Outrora esse entendimento, considerando que não é possível afirmar sumariamente, sem análise do caso concreto, que a licitação por itens ou por lote único seria mais eficiente. A própria corte de contas teve a
oportunidade de se manifestar no sen�do de que, no caso específico, a licitação por lote único seria mais eficiente à administração:

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação parcelada adotado nesse parecer u�lizou uma excessiva pulverização dos serviços ... Esta exagerada divisão de objeto pode maximizar a influência de fatores que
contribuem para tornar mais dispendiosa a contratação (...) embora as es�ma�vas numéricas não mostrem consistência, não há nos autos nenhuma evidência no sen�do oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso
para a Administração. Ao contrário, os indícios são coincidentes em considerar a licitação global mais econômica."

Considerando a especificidade da Contratação, do ponto de vista técnico consideramos que todos os itens da pretensa contratação fazem parte de uma solução integrada de modo que a divisão do objeto é prejudicial ao
conjunto da contratação. Considerando que todas as fases do ciclo do serviço contemplam o escopo do fornecimento de gêneros alimen�cios a clientela escolar, no caso concreto, avaliamos que “pulverizar” a contratação em diversos
itens comprometeria a integração do serviço quanto aos seus aspectos intrínsecos de qualidade.

No que tange a questão administra�va, no Acórdão 5301/2013 – Segunda Câmara o TCU compreendeu como legí�ma a união em grupo de elementos de mesma caracterís�ca, quando a adjudicação por itens isolados onera
“ o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual”, o que pode comprometer a seleção da proposta mais
vantajosa. Adiciona-se ao fato de que essa conformação de contratação já é amplamente compreendida e adotada pelo mercado -  sendo a contratação em grupo a forma comumente pra�cada pela Administração Pública.

A manutenção do modelo atual de gestão com a coexistência de diversos contratos potencializa os riscos e as dificuldades na gestão técnica e administra�va devido a pluralidade de contratos autônomos que vão desde a
aquisição de gêneros alimen�cios a prestação de serviços de cocção, armazenamento e distribuição.

Assim sendo, embora a solução seja em tese divisível, há interesse técnico na manutenção da unicidade.  Portanto, não é a simples aplicação da regra geral que dirige o processo decisório, e sim a sua viabilidade técnica –
de tal modo que a avaliação sob o aspecto técnico precede a avaliação sob o aspecto econômico, uma vez que não se trata de contratar serviço pelo menor preço simplesmente. Em nossa avaliação, o aspecto técnico da manutenção da
indivisibilidade garante os bene�cios da solução – sendo conveniente à Administração que assim seja licitado.  

Pela especificidade da Contratação não se vislumbra a possibilidade de divisão do objeto a ser licitado, uma vez que se trata de uma prestação de serviço específico, devendo haver con�nuidade e controle da execução,
desde a aquisição dos alimentos até a oferta da refeição aos alunos, com ações de educação alimentar integradas aos alimentos ofertados.

Contudo, considerando a atual clientela atendida e o volume de refeições a serem servidas diariamente, observa-se a possibilidade de divisão da licitação em lotes de atendimento, sendo sugerida a seguinte divisão:

Objeto Licitado Lotes Coordenação Regional de Ensino Quan�ta�vo aproximado de refeições/dia Quan�ta�vo atual de unidades escolares

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, operacionalização
e o desenvolvimento de todas as a�vidades para a distribuição de refeições do Programa de

Alimentação Escolar do Distrito Federal, compreendendo fornecimento, preparo nas Unidades
Escolares atendidas e distribuição de todos os gêneros alimen�cios e demais insumos, bem como

apoio/parceria para a realização de ações de educação alimentar e nutricional, coleta/classificação
de dados antropométricos, nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

01
Brazlândia
Ceilândia

Tagua�nga
136.250 189

02

Gama
Recanto das Emas

Samambaia
Santa Maria

121.281 148

03
 

Guará
Núcleo Bandeirante

Plano Piloto
Sobradinho

114.620 212



04/06/2020 SEI/GDF - 38090780 - Estudo Técnico Preliminar

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44434338&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=f4c6c4… 8/14

Objeto Licitado Lotes Coordenação Regional de Ensino Quan�ta�vo aproximado de refeições/dia Quan�ta�vo atual de unidades escolares

04
Paranoá

Planal�na
São Sebas�ão

97.499 122

 

10 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONÍVEIS

Melhorias na gestão dos servidores da SEEDF, possibilitando o fim da sobrecarga de trabalho administra�vo que fica a cargo dos nutricionistas do quadro técnico, impedindo a realização mais efe�va de a�vidades
exclusivas de nutricionistas no âmbito da alimentação escolar;

Atenuar as responsabilidades dos gestores escolares em relação à gestão e à prestação de contas da alimentação escolar, devido à escassez do número de servidores que atuam nessa área e à falta de qualificação para
exercer essa a�vidade;

Melhorias no fornecimento de materiais, equipamentos e execução como um todo do Programa de Alimentação Escolar - PAE-DF;

Diminuição do número de processos de contratação e licitações realizadas pela SEEDF;

Mudança na forma de execução contratual onde haveria um núcleo central de execução e fiscalização da alimentação escolar e co-executores nas Regionais de Ensino, o�mizando a forma de executar e fiscalizar a
Contratação;

Possibilidade de renovação contratual, conforme o ar�go 57 da Lei Federal 8.666/93, inciso II, de contratos de prestação de serviços a serem executados de forma con�nua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses. Dessa maneira, com tal Contratação visa-se uma oferta regular e con�nua de
refeições aos alunos, por períodos suficientes a fim de que sejam realizadas novas licitações, quando necessário, diminuindo a possibilidade de descon�nuidade da oferta da alimentação escolar;

A pretensa contratação prevê a oferta de equipamentos e utensílios pela Contratada, resolvendo tal problemá�ca e melhorando a variabilidade da oferta de alimentos;

Com a gestão terceirizada há a previsão de redução dos processos, dando maior celeridade nos trâmites de pagamento de despesa, além de maior controle e acompanhamento dos faturamentos;

Adequação �sica dos espaços pela Contratada, melhorando assim a qualidade sanitária dos alimentos fornecidos e atendendo a legislação vigente;

Maior inves�mento financeiro e de profissionais em ações de educação alimentar e nutricional, possibilitando a�ngir maiores números de escolas e alunos, havendo maior integração entre as ações propostas pela
SEEDF e aquelas advindas de órgãos parceiros neste �po de polí�ca.

Visa-se com que a Contratação torne o quadro técnico de nutricionistas mais disponível para realização de a�vidades previstas na Resolução CFN nº 465/2010;

Melhorar o processo de compras/aquisição de alimentos, contribuindo para um maior acesso a variedade de alimentos para compor o cardápio planejado pela SEEDF;

Melhor execução dos cardápios para alunos com necessidades alimentares especiais.

Além desses bene�cios supracitados, consideramos importante destacar que a finalidade central das contratações públicas deve ser sempre atender o interesse público através da busca pela proposta mais vantajosa, que
nem sempre é a de menor preço.

Destarte que o menor preço por si só não corresponde necessariamente a maior vantagem ao interesse público, tendo em vista ser necessária não apenas uma análise imediata, mas sim de forma a visualizar os resultados
da contratação a longo prazo. A proposta mais vantajosa se caracteriza pela junção de elementos que transcendem simplesmente o menor preço e exige do órgão licitante uma análise acerca da eficácia em o objeto possuir ou não os
requisitos necessários ao atendimento da necessidade que originam a contratação e dos demais critérios exigidos no edital.

 

11 - PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

AÇÃO PROVIDÊNCIA PRAZO

Suplementação no recurso local a ser des�nado a execução do Programa de
Alimentação Escolar – PAE-DF

Previsibilidade orçamentária de aproximadamente R$ 178.092.106,00 (cento e setenta e oito milhões, noventa e dois mil,
cento e seis reais) a mais do que o previsto para o ano de 2020, considerando a es�ma�va de preços realizada pela SUAG

para a pretensa Contratação
1ª semana de abril de 2020.

Reestruturação do quadro técnico de nutricionistas e ampliação do quadro Novas atribuições e formas de atuação a serem definidas pela área técnica da SEEDF, além de ampliação do quadro,
visando atender as resoluções que norma�zam a modulação de tais profissionais. 2º trimestre de 2020.

Reestruturação da Diretoria de Alimentação Escolar
Área técnica especializada, com a estrutura de Diretoria de Alimentação Escolar; Gerência de Planejamento da

Alimentação Escolar; Gerência de Pagamentos e Prestação de Contas da Alimentação Escolar; Gerência de Controle e
Fiscalização da Alimentação Escolar; e Gerência de Educação Alimentar e Nutricional. 

2º trimestre de 2020.

Reestruturação das competências das Unidades Regionais de Infraestrutura e Apoio
Educacional - UNIAE Novas atribuições e formas de atuação em relação às prá�cas de alimentação escolar a serem definidas pela DIAE 2º trimestre de 2020. 

Rescisão dos Contratos de Mão de Obra de Cozinheiros Estudo sobre a melhor forma de rescisão contratual, visto os Contratos possuírem vigência até 30/04/2020 e 25/10/2020. Início da execução contratual.
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AÇÃO PROVIDÊNCIA PRAZO

Rescisão do Contrato de armazenamento de alimentos (Contrato nº 23/2016) Estudo sobre a melhor forma de rescisão contratual, visto o Contrato ter vigência até 03/08/2020. Início da execução contratual.

Rescisão ou não renovação do Contrato de transporte de gêneros alimen�cios (Contrato
nº 03/2017) Estudo sobre a melhor forma de rescisão contratual, visto o Contrato ter vigência até março de 2020. 1ª semana de abril de 2020.

Gestão de contratos em vigência para fornecimento de gêneros alimen�cios Estudo sobre a melhor gestão contratual dos acordos em vigência Início da execução contratual.

Gestão de estoques de gêneros alimen�cios em níveis central e locais Priorizar o consumo dos gêneros já existentes nos estoques, des�nando-os às Regionais de Ensino onde a Contratação
ainda não �ver sido implementada Início da execução contratual.

Capacitação dos analistas de gestão educacional – especialidade nutrição Capacitar os nutricionistas efe�vos com formação para quadro técnico com orientações sobre o objeto a ser fiscalizado. 2º trimestre de 2020. 

Capacitação dos agentes de gestão educacional – especialidade copa e cozinha Capacitar os merendeiros efe�vos que ainda atuam nas cozinhas como manipuladores de alimentos para serem
aproveitados como executores do serviço Contratado. 2º trimestre de 2020.

Criação de sistema informa�zado para controle da execução do serviço Criação de sistema informa�zado para controle das quan�dades de refeições servidas pela empresa, e ainda, fiscalização
do serviço prestado. 1ª semana de abril de 2020.

Incremento da capacidade lógica de internet dos computadores dos níveis centrais e
regionais

Disponibilidade de redes lógicas de internet e intranet mais robustas e compa�veis com as demandas de trabalho, inclusive
com disponibilização de sinal wi-fi para controle remoto para viabilizar o fluxo de dados do sistema de controle da

alimentação escolar
Antes do início da execução contratual.

Viabilidade das visitas de fiscalização do objeto contratado.
Disponibilidade de veículos e de motoristas para o setor central da alimentação escolar e para as regionais de ensino a fim

de viabilizar as visitas de supervisão e fiscalização do serviço contratado ou prever gra�ficação de deslocamento para os
executores/fiscalizadores contratuais e quadro técnico.

Início da execução contratual.

Troca e aporte de equipamentos e computadores para as Unidades Escolares Disponibilidade de equipamentos e computadores nas Unidades Escolares para trabalhos diários quanto ao consumo das
refeições pelos alunos Antes do início da execução contratual. 

Norma�zação e formalização do novo modelo de gestão Norma�zação do novo modelo de gestão de alimentação escolar por meio de portarias, circulares e indica�vos técnicos
pela área responsável em nível central Antes do início da execução contratual.

Planejamento das obras de grande porte para adequação de cozinhas A�var a parte de engenharia da SEEDF para realizar vistorias e incluir no plano de obras realizado pela SEEDF Con�nuo

Prever o aumento de técnicos administra�vos para atuarem como executores de
contrato

Visto a ampla necessidade de controle e fiscalização da prestação do serviço. Os analistas Nutricionistas irão precisar atuar
nas demandas previstas na resolução CFN nº 465/2010. O quatro técnico de nutricionistas devem atuar de forma a

fornecer informações necessárias para subsidiar os relatórios do executor do contrato, sem que haja prejuízo na execução
das suas a�vidades específicas.

Início da execução contratual.

 

12 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  

Verifica-se as contratações existentes atualmente no âmbito da SEEDF que se encontram interdependentes da pretensa Contratação, as quais precisam ter encaminhamentos de rescisão, quando da efe�va terceirização
integral da Alimentação Escolar:

CONTRATOS CORRELATOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VIGENTES – DEMONSTRATIVO PARA ESTUDOS TÉCNICOS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

EMPRESA PROCESSO Nº CT OBJETO/PUBLICAÇÃO VIGÊNCIA

Transfer Logís�ca e
Transportes

Especiais
080.003.845/2016 23/2016 Armazenamento, guarda, conservação e movimentação de gêneros alimen�cios não perecíveis com 3.400 paletes.

02/08/2017
02/08/2018
03/08/2019
03/08/2020

Transfer Logís�ca e
Transportes

Especiais
080.001.899/2017 03/2018 Transporte de gêneros alimen�cios não perecíveis, sendo 3.111 toneladas para o lote 1 e 2.634 toneladas para o lote 2.

10/03/2018
10/03/2019
10/03/2020
10/03/2021

Barbosa & Oliveira
Comércio de

Hor�fru�granjeiros
00080-00039025/2019-23 07/2019 Aquisição de frutas e hortaliças 29/03/2020

Juno Veloso Vidal
dos Santos Eireli 00080-00132611/2019-46 44/2019 Aquisição de 452.807 kg de almôndega bovina 12/08/2020

Kadu Comércio e
Serviços LTDA 00080-00138639/2019-97 54/2019 Aquisição de 171.900 kg de pão careca 16/09/2020
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CONTRATOS CORRELATOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VIGENTES – DEMONSTRATIVO PARA ESTUDOS TÉCNICOS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Contrigo Produtos
Alimen�cios LTDA-

EPP
00080-00138503/2019-87 55/2019 Aquisição de 147.025 kg de pão careca 19/09/2020

Juno Veloso Vidal
dos Santos Eireli 00080-00186287/2019-86 60/2019 Aquisição de 497.475 kg de carne bovina – paleta em iscas. 28/10/2020

JBS S/A 00080-00186305/2019-20 59/2019 Aquisição 505.000 kg de carne bovina – acém moído. 24/07/2020

Vasconcelos
Indústria,
Comércio,

Importação e
Exportação

00080-00184156/2019-64 58/2019 Aquisição de 1.305.000 kg de arroz branco polido 24/07/2020

G&E Serviços
Terceirizados LTDA 00080-00104765/2019-48 63/2019 Fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de manipulação de alimentos e preparo de refeições, para atender ao Programa de Alimentação Escolar do

Distrito Federal (PAE-DF) - Lote 02 25/10/2020

G&E Serviços
Terceirizados LTDA 00080-00104765/2019-48 64/2019 Fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de manipulação de alimentos e preparo de refeições, para atender ao Programa de Alimentação Escolar do

Distrito Federal (PAE-DF) - Lote 03 25/10/2020

G&E Serviços
Terceirizados LTDA 00080-00075080/2019-82 29/2019 Fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de manipulação de alimentos e preparo de refeições, para atender ao Programa de Alimentação Escolar do

Distrito Federal (PAE-DF) - Lote 04 30/04/2020

G&E Serviços
Terceirizados LTDA 00080-00074966/2019-11 30/2019 Fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de manipulação de alimentos e preparo de refeições, para atender ao Programa de Alimentação Escolar do

Distrito Federal (PAE-DF) - Lote 01 30/04/2020

Tangará
Importadora e

Exportadora S/A
00080-00135240/2019-54 09/2020 Aquisição de 368.583 kg de Leite em Pó Integral 20/01/2021

Uedama Comércio
de Produtos

Alimen�cios Ltda.
00080-00048186/2020-41 10/2020 Aquisição de 397.793 kg de Açúcar Cristal 28/01/2021

Kadu Comércio e
Serviços Ltda. 00080-00003820/2020-17 07/2020 Aquisição de 171.900 kg de Pão Brioche 07/02/2021

Contrigo Produtos
Alimen�cios Ltda. 00080-00003843/2020-21 08/2020 Aquisição de 147.025 kg de Pão Doce �po Brioche 10/02/2021

 

13 - DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Atualmente não existem recursos suficientes previstos na Lei Orçamentária Anual para compras e manutenções de equipamentos e utensílios para as unidades escolares, assim como não há recursos para adequações,
manutenções prediais e reparos dos ambientes. Cabe ressaltar, ainda, gargalos na atual execução dos serviços terceirizados de manipulação de alimentos, tanto pelo número insuficiente de manipuladores quanto pela escassez de
produtos de higienização.

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no Item 8 - ou seja, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, operacionalização e  desenvolvimento de
todas as a�vidades para a distribuição de refeições do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal, compreendendo fornecimento, preparo e distribuição de todos os gêneros alimen�cios e demais insumos, bem como
apoio/parceria para a realização de ações de educação alimentar e nutricional nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal mostra-se possível tecnicamente. 

 Contudo, pela especificidade do serviço que se pretende contratar e pelas necessidades de adequação do órgão listadas no Item 11, a fim de que seja possível a implementação em toda a rede pública de ensino, sem
prejuízos à administração pública ou interrupção da oferta de alimentos aos alunos, sugere-se a troca de modelo de gestão de forma gradual, iniciando o modelo com um projeto piloto em unidades escolares a serem previamente
definidas pela Administração, a fim de que reste comprovada a eficiência e eficácia do novo modelo.

Por fim, declara-se ser viável a contratação pretendida, desde que observadas e sanadas as considerações deste estudo.

Compõem este estudo:

ANEXO I  - Memórias de Cálculos das Quan�dades Es�madas (doc. SEI/GDF - 35220452)
                          ANEXO II - Memórias de Cálculos da Es�ma�va de Preços (docs. SEI/GDF - 36484727, 36484766, 36484816 e 36484844)

ANEXO III - Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação (Quadro Abaixo)

 

ANEXO III
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- Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação* -

Risco 01 – Atraso na conclusão da Contratação

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a oferta de alimentos aos alunos, um direito cons�tucional.

Ação Preven�va Responsável

Garan�a da comunicação efe�va entre todos os setores envolvidos no processo de contratação, buscando a efe�va celeridade para conclusão do
mesmo. Todos os setores da SEEDF envolvidos

Ação de Con�ngência Responsável

Manter as licitações, contratações e execução da autogestão em pleno funcionamento até a completa contratação terceirizada. Gabinete, AJL, UCI, SIAE e SUAG 

Risco 02 – Falta de recursos financeiros da unidade gestora para cumprimento das obrigações contratuais

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato e interrompendo a oferta de alimentos aos estudantes.

Ação Preven�va Responsável

Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência Gabinete, SUPLAV e SUAG

Ação de Con�ngência Responsável

Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais. Gabinete e SUAG 

Risco 03 – Implementação descontrolada da terceirização em todas as unidades escolares simultaneamente 

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

Falta de controle da execução contratual, danos ao erário, prejuízo na oferta de alimentos, baixa qualidade do serviço prestado.

Ação Preven�va Responsável

Implementar grada�vamente a terceirização nas unidades escolares, com acompanhamento rigoroso dos setores envolvidos. Gabinete e SIAE

Ação de Con�ngência Responsável

Estabelecer cronograma de transformação das unidades escolares da autogestão para a gestão terceirizada. Gabinete e SIAE 

Risco 04 –Inexistência de implementação de sistema eletrônico da SEEDF para controle da Contratação

                                    Probabilidade:                                      ( ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

Falta de controle do número e �pos de refeições servidas diariamente, levando a danos ao erário e pagamentos equivocados à Contratada.                                                                                                                            

Ação Preven�va Responsável

Implementar sistema de controle das refeições servidas, com gestão, controle e fornecimento de dados pela Contratante. SINOVA

Ação de Con�ngência Responsável

Estabelecer forma segura de controle das refeições servidas quando da ausência de sistema informa�zado. SIAE e SINOVA

Risco 05 – Contratação de Empresas sem a exper�se necessária para a prestação do serviço
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Risco 05 – Contratação de Empresas sem a exper�se necessária para a prestação do serviço

                                    Probabilidade:                                      ( X ) Baixa ( ) Média (  ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

Inexecução parcial ou total contratual por incapacidade técnica da Empresa, com interrupção do fornecimento das refeições ou oferta de refeições em desacordo com as previsões contratuais, acarretando em
prejuízos incalculáveis à polí�ca pública.                                                                                                                      

Ação Preven�va Responsável

Realizar todas as diligências necessárias em documentos e instalações das licitantes na fase de habilitação das Empresas. SIAE e SUAG (DILIC)

Ação de Con�ngência Responsável

Estudo de gravidade da situação apresentada, que pode levar, inclusive, à rescisão contratual mo�vada pela incapacidade de execução do contrato,
levando à contratação emergencial de empresa subs�tuta Gabinete, AJL, UCI, SIAE e SUAG

Risco 06 – Acompanhamento da execução contratual e fiscalização insuficiente/ineficaz por parte da SEEDF

                                    Probabilidade:                                      (  ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

Oferta de refeições de baixa qualidade, quan�dades insuficientes, cardápios em desconformidade com o estabelecido, alimentos em desconformidade com os previamente autorizados, bem como desperdício de
alimentos nas unidades escolares                                                                                                                

Ação Preven�va Responsável

Realizar acompanhamento e fiscalização contratual de maneira sistemá�ca. UNIAE das CRE e SIAE

Ação de Con�ngência Responsável

Oferecer aos executores de contrato e gestores da polí�ca pública os pré-requisitos necessários para o acompanhamento da execução contratual,
tais como número de servidores suficientes e meios de deslocamento. Gabinete, SIAE

*Face ao prazo exíguo para a realização do presente estudo, é possível que alguns riscos inerentes à pretensa contratação não tenham sido abarcados neste mapa, devendo a SEEDF possuir equipe técnica para gestão e
apontamento de soluções das problemá�cas  iden�ficadas no decurso da execução contratual. 

 

1 Portal da Transparência do Distrito Federal, 2020, consulta exercício 2019.Acesso em: 13/03/2020.
2Calculado a partir dos dados apresentados no doc. SEI/GDF - 33578466.
3Calculado a partir dos dados  apresentados nos docs. SEI/GDF - 33578466 e 33599622.
4Doc. SEI/GDF - 33739613.

 

Rosana Mara Mundim Tomaz de Carvalho

Diretora de Alimentação Escolar

 

Guilherme Gonçalves de Freitas

Assessor Técnico

Diretoria de Alimentação Escolar

 

Jorge Luiz Guedes

Gerente de Acompanhamento e Fiscalização da Alimentação Escolar

 

Camila Fernanda Beiro de Lucca

http://www.transparencia.df.gov.br/#/despesas/acao?acao=ALIMENTA%C3%87%C3%83O%20ESCOLAR&ano=2020


04/06/2020 SEI/GDF - 38090780 - Estudo Técnico Preliminar

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44434338&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=f4c6c… 13/14

Gerente de Planejamento e Educação Alimentar

 

Xenia Versiani Paiva

Gerente de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar

 

Jaqueline de Souza Pereira

Analista de Gestão Educacional

Especialidade - Nutrição

 

Lívia Bacharini Lima

Analista de Gestão Educacional

Especialidade - Nutrição

 

Denise Correia Gomes

Analista de Gestão Educacional

Especialidade - Nutrição

 

Cin�a Fonteles Ma�os

Subsecretária de Infraestrutura e Apoio Educacional

 

Leonardo Henrique Campos G. Pinto

Subsecretário de Administração Geral

 

Moisés Alencar Ba�sta da Silva

Subsecretaria de Inovação e Tecnologias Pedagógicas e de Gestão

 

Claudio Amorim

Subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ GUEDES - Matr. 02195194, Gerente de
Acompanhamento e Fiscalização da Alimentação Escolar, em 02/04/2020, às 22:52, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROSANA MARA MUNDIM TOMAZ DE CARVALHO -
Matr. 02091852, Diretor(a) de Alimentação Escolar, em 02/04/2020, às 22:55, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JAQUELINE DE SOUSA PEREIRA - Matr. 02277689,
Analista de Gestão Educacional, em 02/04/2020, às 23:25, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



04/06/2020 SEI/GDF - 38090780 - Estudo Técnico Preliminar

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44434338&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110019795&infra_hash=f4c6c… 14/14

Documento assinado eletronicamente por DENISE CORREIA GOMES - Matr. 02277751, Analista
de Gestão Educacional, em 02/04/2020, às 23:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LIVIA BACHARINI LIMA - Matr. 02266725, Analista
de Gestão Educacional, em 03/04/2020, às 00:12, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO H. CAMPOS GOUVEIA PINTO -
Matr.0242625-0, Subsecretário(a) de Administração Geral, em 03/04/2020, às 06:38, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CINTIA FONTELES MATTOS - Mat: 02456877,
Subsecretário(a) de Infraestrutura e Apoio Educacional, em 03/04/2020, às 07:49, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME GONCALVES DE FREITAS - Matr.
02132451, Assessor(a) Técnico(a), em 03/04/2020, às 08:07, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA FERNANDA BEIRO DE LUCCA - Matr.
02266660, Gerente de Planejamento e Educação Alimentar, em 03/04/2020, às 08:28,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por XENIA VERSIANI PAIVA - Matr. 02277603, Gerente
de Controle e Distribuição da Alimentação Escolar, em 03/04/2020, às 08:30, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO AMORIM DOS SANTOS - Matr. 02199688,
Subsecretário(a) de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, em 03/04/2020, às 10:14,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 38090780 código CRC= 3D87A302.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SEPN 511 Bloco B Ed. Bi�ar III - CEP 70.750-543 - DF

 

00080-00205485/2019-56 Doc. SEI/GDF 38090780


