
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 – CEL/SLU-DF

Regido pela Lei n° 8.666/1993 e alterações supervenientes, Lei Complementar nº 123/2006, bem como pelas Leis Distritais nºs 4.611/2011 e
4.770/2012, pelo Decreto Distrital nº 35.592/2014, e demais normas pertinentes.

OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e
manutenção da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia (UTMB) –
Ceilândia) e da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB – Asa
Sul), as quais tem como função  o tratamento dos resíduos sólidos domiciliares
indiferenciados provenientes da coleta convencional, conforme as condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.

SESSÃO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

DATA:  03/04/2018 HORÁRIO DE BRASÍLIA:  09hs00min

ENDEREÇO DA
SESSÃO
PÚBLICA

AUDITÓRIO DO SLU/DF “Espaço do Saber” - SETOR COMERCIAL SUL – Quadra 08
– Bl. B-50, 6º andar – Ed. Venâncio 2.000 – Brasília/DF.

PROCESSO SEI/GDF 094.000.608/2017

ESTIMATIVA R$ 149.561.415,00

REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

FORMA INDIRETA

TIPO MENOR PREÇO

MODALIDADE:
CONCORRÊNCIA  (art. 23, inciso I, alínea “C” da Lei nº
8.666/1993)

UASG 926254

 

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA DE TRABALHO FONTE
ELEMENTO DE
DESPESA

15.452.6210.2079.6118 114 449039

COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO

PRESIDENTE: Carla Patrícia B.
Ramos

MEMBROS:

Neide Aparecida Barros da Silva

Taís Correia Alves

Flora Lyn de Albuquerque Fujiwara

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.slu.df.gov.br

TELEFONES: (61) 3213-0200 ou 3213-0194

EMAIL: copel@slu.df.gov.br

A Comissão Especial de Licitação (CEL), cons tuída por meio da Instrução nº 06, de 19 de janeiro de
2018, torna público, para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local acima
indicados, reunir-se-á afim de receber, simultaneamente, documentação de habilitação e proposta de
preços em conformidade com os termos deste Edital e seus anexos.

O Edital ficará disponível no Portal do SLU:
http://www.slu.df.gov.br/licitacoes/andamento/concorrência/2018, não ensejando, portanto, qualquer
responsabilização ao SLU/DF por fatos oriundos da não realização de consultas por parte dos
licitantes aos referidos sítios.

1. CAPITULO I - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e manutenção da
Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia (UTMB - Ceilândia) e da Usina de Tratamento
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Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB – Asa Sul), as quais tem como função o tratamento dos resíduos
sólidos domiciliares indiferenciados provenientes da coleta convencional, conforme as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. CAPITULO II - DA DESPESA E DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

2.1. A despesa anual com a execução do objeto desta licitação esta es mada em R$ 149.561.415,00
(cento e quarenta e nove milhões, quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quinze reais), que
será imputada à conta do crédito consignado no orçamento do SLU, com o seguinte enquadramento:

Programa de Trabalho
Natureza da Despesa FT

Código Subatividade Descrição

15.452.6210.2079.6118
Manutenção das

Atividades de
Limpeza Pública

3.3.90.39-
13

Outros Serviços de
Terceiros – Serviço de

Limpeza Urbana
114

3. CAPITULO III – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO

3.1. Nos termos do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para recebimento dos envelopes, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório desta Concorrência, devendo ser entregue diretamente ao Núcleo de
Documentação e Comunicação - NUDOC (Protocolo), no sexto andar do Edi cio Venâncio 2000,
Quadra 08, Bloco B-50, protocolo, Setor Comercial Sul, Brasília/DF. A Comissão julgará e responderá
as impugnações e/ou esclarecimentos em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista
no § 1º do art. 113 do mencionado diploma legal.

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a comissão o licitante que
não o fizer até o 2º (segundo) dia ú l que anteceder a abertura dos envelopes, indicando as falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

3.3. A impugnação feita pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.

3.4. A par cipação no certame, sem que tenha sido, tempes vamente, impugnado o presente edital,
implicará a plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

3.5. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respec vo prazo legal ou, no caso de
empresas que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não iden ficado no
processo para responder pela proponente.

3.6. A pe ção de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada
para a administração da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto
ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou
de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

3.7. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame, exceto quando, inques onavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

4. CAPÍTULO IV - DOS LICITANTES

4.1. Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no
ramo e que satisfaçam as condições deste Edital e seus anexos.

4.2. Não poderão participar da Licitação:

4.2.1. As empresas, isoladamente ou em consórcio, que:

I. não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

II. estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou
suspensas pelo SLU/DF, nos termos do art. 87 da Lei no 8.666/1993;

III.       estejam impedidas de licitar e contratar com o Distrito Federal, nos termos do art. 7º
da Lei nº 10.520/2002.

4.2.2. As pessoas sicas e/ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 9º da
Lei no 8.666/1993 ou naquelas previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

4.3. Será permi da a par cipação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, com intuito de
reforço da capacidade técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de
matéria prima, equipamentos e pessoal especializado, ensejando ainda a par cipação de maior
número de empresas, possibilitando o aumento na compe vidade, desde que sa sfaçam plenamente
todas as cláusulas deste edital, seus anexos e a legislação em vigor. Para tanto deverão ser
observadas as seguintes diretrizes:

I. apenas serão aceitos consórcios compostos por pessoas jurídicas;

II.    deverá ser apresentada promessa de cons tuição do consórcio, discriminando a
empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do percentual de
responsabilidade de cada consorciada, bem como a etapa da par cipação na execução dos
serviços, objeto da presente licitação, subscrito pelos consorciados;

III.   deverão ser apresentados os documentos de habilitação por parte de cada
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consorciado, observado o disposto no Capítulo VII deste Edital, admitindo-se, para efeito de
qualificação técnica, o somatório dos quan ta vos de cada consorciado, e, para efeito de
qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na
proporção de sua respectiva participação;

IV.  fica vedada a par cipação de pessoa jurídica consorciada, na mesma licitação, por
meio de mais de um consórcio ou isoladamente;

4.3.1. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente,
à empresa brasileira, observado o disposto no inciso III do item 4.3.

4.3.2. A cons tuição e o registro do eventual Consórcio vencedor deverá ocorrer antes da
celebração do contrato e ser aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas,
nos termos da promessa referida no Inciso II do item 4.3.

4.3.3. A promessa de cons tuição do Consórcio de que trata o item 4.3 deste Capítulo, deverá
obedecer aos seguintes requisitos:

4.3.3.1. indicar a líder do Consórcio, que será responsável pelo cumprimento das
obrigações das consorciadas;

4.3.3.2. conferir à líder amplos poderes para representar as consorciadas no procedimento
licitatório e durante a execução do Contrato, inclusive para assinar o instrumento
contratual e eventuais adi vos, contrair obrigações em nome das consorciadas rela vas ao
objeto do presente certame, receber o preço dos serviços, dar quitação, responder
administrativamente e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

4.3.3.3. regular a par cipação de cada consorciada pelos atos pra cados por quaisquer
delas, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente
decorrente, indicando, inclusive a etapa de execução dos serviços e a par cipação
percentual de cada consorciada no preço dos serviços;

4.3.3.4. regular as obrigações de cada consorciada quanto ao cumprimento das obrigações
contratuais e/ou técnicas, devendo as integrantes do Consórcio ser obrigatoriamente
responsáveis solidárias pelo cumprimento licitatório e do Contrato;

4.3.3.5. indicar o compromisso dos consorciados de que não se cons tuem nem se
cons tuirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não
adotará denominação própria diferente da de seus integrantes.

4.3.4.   A Líder no consórcio será a representante junto à Comissão Especial de Licitação, para os
efeitos de comunicações, diligências ou avisos, seja ao consórcio ou a consorciada, e deverá
deter poderes específicos para receber as instruções em nome de todos os demais membros.

4.3.5.   As alterações na cons tuição ou composição do consórcio deverão ser subme das à
anuência e aprovação do Serviço de Limpeza Urbana-SLU/DF, visando manter válidas as
premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.

4.3.6.   O prazo de duração de consórcio deve coincidir, no mínimo, com o prazo de conclusão do
objeto licitatório, até sua aceitação definitiva.

5. CAPÍTULO V - DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será permitida a subcontratação de parte dos serviços do presente objeto.

6. CAPÍTULO VI - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

6.1. Até o dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à CEL,
simultaneamente, a sua documentação e proposta de preços em envelopes separados, fechados,
respec vamente, em suas partes externas e frontais, contendo, em caracteres destacados, além do
nome da Empresa, Razão Social ou Denominação, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

Número da Concorrência:

Razão Social da licitante:

Data, horário e local da abertura:

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Número da Concorrência:

Razão Social da licitante:

Data, horário e local da abertura:

6.2. Após o prazo estabelecido para recebimento dos envelopes e a Presidente da CEL ter declarado
estar encerrado o prazo para tanto, nenhum outro envelope ou documento será aceito.

6.3. A abertura dos envelopes de “Documentação” e “Proposta de Preços” será realizada em ato
público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos representantes presentes das licitantes
e pela CEL, devendo quaisquer reclamações a respeito ser feitas nesse momento pelos seus
representantes legais.

6.4. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e, uma vez iniciada a sua
abertura, não serão permi das quaisquer re ficações que possam influir no resultado final do
processo licitatório.
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6.5. A falta de assinatura em qualquer dos documentos de habilitação ou da proposta de preços
poderá ser suprida na sessão de abertura dos respec vos envelopes, desde que a licitante esteja
devidamente representada, sendo vedadas quaisquer assinaturas em momento posterior.

6.6. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por mo vo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela CEL.

7. CAPÍTULO VII - DA HABILITAÇÃO

7.1. O Envelope nº 01 (Documentação), rela vo à documentação, deverá conter, em plena validade, os
seguintes documentos:

7.1.1    Cer ficado de Registro Cadastral de Habilitação de firmas - CRC, expedido por órgão ou
entidade da Administração Pública, emitido nos termos da Lei nº 8.666/1993.

7.1.2. Prova de regularidade rela va ao Fundo de Garan a por Tempo de Serviço (CR-FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

7.1.3    Prova de regularidade com as Fazendas Nacional, Estadual/Distrital e Municipal, do
domicílio da sede do licitante, somente para os tributos relativos à atividade licitada;

7.1.4.   Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

7.1.5    Cer dão Nega va de Pedido de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial expedida
por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição ou revalidação nos úl mos 30
(trinta) dias que antecedem à abertura dos envelopes de habilitação, caso o documento não
consigne o seu prazo de validade;

7.1.6    Declaração emi da pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/1999).

7.1.7    Declaração emi da pela licitante de que atende aos requisitos previstos no art. 2º da Lei
Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012;

7.1.8    Declaração de vistoria a se emi da pela Diretoria Técnica deste SLU/DF, comprovando
que a licitante, tomou conhecimento de todas as informações necessárias, incluindo as condições
ambientais, das instalações sicas e dos equipamentos per nentes, não podendo em nenhum
momento alegar desconhecimento dos aspectos técnicos necessários à formulação da proposta,
A vistoria deverá ser agendada, horário comercial,  por meio do telefone (61) 3213-0180, ou no
endereço Setor Comercial Sul, Quadra 08, Entrada B-50 – 6º andar e Ed. Venâncio 2000, CEP
70.333-900 – Brasília-DF.

7.1.9    Prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, da localidade da sede da licitante. No caso de a licitante vencedora possuir registro
no CREA de outra localidade, deverá apresentar visto do Conselho respec vo do Distrito Federal,
previamente à contratação.

7.1.10  Procuração, pública ou par cular, passada pela licitante, assinada por quem de direito,
outorgando ao seu representante poderes para tomar as decisões que julgar necessárias, durante
as sessões públicas rela vas ao certame, sendo necessário o reconhecimento de firma no caso
de procuração par cular, ou outro documento equivalente. No caso de par cipação de empresas
em consórcio, o credenciamento do representante deverá ser realizado pela empresa líder do
consórcio.

7.1.11  Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, que comprove(m) a ap dão para desempenho de a vidades
mencionadas a seguir, limitadas estas às parcelas de maior relevância e valor significa vo do
objeto da licitação:

a) 5.125 - T/Mês - Operação, Controle e Manutenção da Usina de Tratamento
Mecânico Biológico.

b) 4.868 - T/Mês - Transporte de Rejeito e Operação de Compostagem do Material
Processado em Usinas Tratamento Mecânico Biológico.

7.1.11.1 Deverá(ão) constar do(s) atestado(s), os seguintes dados: data de início e término;
n.º do contrato ou nº da nota de empenho, local de execução; nome do contratante e
contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) tulo(s) profissional(is) e
número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e quan ta vos
executados.

7.1.12  Comprovação de profissional(is) de nível(is) superior(es) com graduação em engenharia,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, detentor(es)
do Acervo Técnico que comprove ap dão para desempenho das a vidades, a seguir relacionadas,
e da(as) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo referido conselho.

a) Operação, Controle e Manutenção de Usina de Tratamento Mecânico Biológico;

b) Transporte de Rejeito e Operação de Compostagem do Material Processado em
Usinas de Tratamento Mecânico Biológico.

7.1.13  Balanço Patrimonial do úl mo exercício social e demonstrações contábeis do úl mo
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7.1.13  Balanço Patrimonial do úl mo exercício social e demonstrações contábeis do úl mo
exercício social, devidamente assinado por profissional habilitado, já exigíveis e apresentados na
forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, de acordo com os critérios
estabelecidos no item 7.10, vedada a sua subs tuição por balancetes ou balanços provisórios.
Será considerado o dia 1º de junho do presente exercício como data a par r da qual será
obrigatória a apresentação do balanço e demonstrações do exercício imediatamente anterior ao
do presente certame;

7.1.14. No caso de par cipação de empresas em consórcio, o envelope de documentação devera
conter, ainda, o documento previsto no Inciso II do Item 4.3 do Capítulo IV do Edital (promessa de
constituição do consórcio).

7.2. A falta do documento previsto no item 7.1.10, não inabilita o licitante, ficando, porém, impedido o
representante não credenciado de qualquer interferência no processo licitatório, em nome do
representado, até a obtenção desse documento.

7.3. A não apresentação dos documentos constantes dos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 não implicará
a inabilitação do licitante, salvo se não houver possibilidade de consulta dos documentos durante a
sessão de abertura dos envelopes de habilitação, via internet.

7.4. Tendo em vista a faculdade de realizar a vistoria ao local dos serviços, a ausência de
apresentação da declaração prevista no do item 7.1.8 deste Edital não implicará a desconhecimento
desclassificação da licitante vencedora, entretanto ela não poderá alegar desconhecimento das
condições e do grau de dificuldade existentes para eximir-se das obrigações assumidas.

7.5. As pessoas jurídicas cons tuídas sob a forma de consórcio deverão apresentar, individualmente,
os documentos de habilitação exigidos nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 e 7.1.13 do
edital por parte de cada consorciado.

7.6. No caso de consórcio o disposto no item 7.1.9 do Edital deverá ser comprovado obrigatoriamente
pela empresa líder, por força do disposto no inciso III do item 4.3 do Capítulo IV do edital, sendo
facultativo para os demais integrantes do consórcio.

7.7. Para efeito de qualificação técnica - operacional, será válido o somatório dos quan ta vos de
cada consorciado ou a apresentação isolada por um único consorciado, observado o disposto no item
7.1.11 do edital.

7.8. Para efeito de qualificação econômico-financeira será admi do, para fins de comprovação do
disposto no item 7.10.2, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respec va
participação.

7.9. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia
auten cada por cartório competente ou por servidor da Administração, publicação em órgão da
imprensa oficial, ou pela Internet, nos casos em que o órgão responsável pela emissão do documento
disponibilizar sua consulta. Documentos apresentados que tenham sido emi dos pela Internet
poderão ter sua veracidade verificada pela Comissão Especial de Licitação.

7.10. Somente serão habilitadas as empresas em boa situação financeira, e esta será mensurada por
intermédio da obtenção dos seguintes índices, os quais deverão ser calculados na forma abaixo
descrita, e cujo resultado terá no máximo duas casas decimais, sendo as demais desprezadas:

a) Índice Liquidez Geral (LG):

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

b) Índice de Solvência Geral (SG):

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c) Índice de Liquidez Corrente (LC):

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

7.10.1. As empresas licitantes deverão apresentar memorial de cálculo específico dos índices
econômicos financeiros em referência, que deverá ser elaborado e assinado por profissional
habilitado.

7.10.1.1. Serão aceitos, também, os índices indicados na declaração emi da pelo Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores da Secretaria de Logís ca e Tecnologia da
Informação - SICAF, caso esta os apresente. Essa faculdade não dispensa a apresentação
da documentação constante do item 7.1.13.

7.10.1.2. Reserva-se, a Comissão Especial de Licitação, o direito de rever os cálculos, com
auxílio da Gerência de Contabilidade do SLU/DF.

7.10.2.  As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um) em quaisquer dos
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índices constantes do item 7.10, quando de suas habilitações, deverão comprovar patrimônio
líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, na forma dos §§ 2º e 3º,
do artigo 31 da Lei nº 8.666/1993, como exigência imprescindível para sua Classificação.

7.10.2.1. Em se tratando de consórcio, deverá ser comprovado patrimônio líquido de 10% do
valor es mado da contratação, considerando o somatório dos valores de cada consorciado,
na proporção de sua respectiva participação.

7.11. Na falta do documento previsto no item 7.1.1 deve o licitante apresentar os seguintes
documentos, conforme estabelece o art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/1993:

a) Cédula de Identidade;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato cons tu vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Prova de inscrição no CNPJ;

g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação.

7.12. Os documentos previstos nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4, poderão ser subs tuídos por
declaração emi da pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação - SICAF, desde que em plena validade.

7.12.1. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, ou que nele constem como
vencidos deverão ser entregues em conjunto com a documentação de habilitação.

7.13. A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá ocorrer
previamente à contratação e atender aos seguintes requisitos:

I.     Sócio - cópia auten cada do contrato social ou estatuto social, devidamente registrado
no órgão competente;

II.    Diretor - cópia auten cada do contrato social em se tratando de firma individual ou
limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anônima;

III.   Empregado - cópia auten cada da ficha ou livro de registro de empregado registrada
na DRT, ou ainda, cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social.

IV.  Autônomo prestador de serviço - cópia auten cada do contrato de prestação de
serviços compatíveis com o objeto desta licitação;

8. CAPITULO VIII – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

8.1. O julgamento da habilitação será feito mediante exame dos documentos apresentados, abrindo-
se vista às licitantes, a fim de serem rubricados pela Comissão e participantes do certame.

8.2. Não será considerada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste Edital e
anexos ou em desacordo com as formalidades prescritas.

8.3. A Comissão Especial de Licitação, após a abertura dos envelopes rela vos à documentação de
habilitação poderá, a seu critério exclusivo, suspender a reunião, a fim de melhor analisar os
documentos apresentados, divulgando, posteriormente, o resultado da habilitação no Diário Oficial do
Distrito Federal e no site www.slu.df.gov.br e marcar a data de abertura das propostas comerciais,
caso não haja interposição de recursos.

8.3.1.  Ocorrendo o previsto no item anterior, as propostas de preços serão colocadas em
envelopes e lacradas, contendo no seu anverso o n.º desta Concorrência e os dizeres “Propostas
de Preço”, devendo ser rubricados em seu fecho pelos representantes legais e a Comissão,
ficando em poder desta;

8.4. Será inabilitado o licitante que não atender qualquer das exigências deste Edital.

8.5. Quando julgada a habilitação e estando presentes os representantes legais das licitantes, a CEL,
na mesma reunião, poderá iniciar à abertura dos envelopes das propostas comerciais dos habilitados,
desde que tenha havido desistência expressa de interposição de recurso, o que será consignado em
ata, devolvendo à (s) empresa (s) inabilitada (s) o (s) envelope (s) de Proposta (s) de Preço.

8.6. A inabilitação da licitante importa preclusão do direito de participar das fases subsequentes.

8.7. Após a entrega dos envelopes é vedada a inclusão posterior de informações ou documentos que
deveriam deles constar originariamente;

8.8. Havendo inabilitação total de licitantes ou a desclassificação geral das propostas a Comissão
poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de propostas,
escoimadas das causas que mo varam o julgamento e a desclassificação, na forma do § 3º, do art.
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48, da Lei n° 8.666/1993.

8.9. A Administração poderá desclassificar a licitante vencedora da licitação, caso tenha
conhecimento de atos ou fatos que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou administra va da
adjudicatária. A exclusão poderá ocorrer, inclusive, depois do ato adjudicatório, da entrega da Nota de
Empenho ou da assinatura do contrato, mediante despacho fundamentado, sem prejuízo das sanções
cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

8.10. Os envelopes de Proposta de Preços fechados serão devolvidos aos inabilitados, mediante
recibo.

8.11. Somente as licitantes habilitadas passarão à próxima fase de abertura das propostas comerciais.

8.12. O não comparecimento de quaisquer dos participantes à nova reunião marcada não impedirá que
se realize.

8.12.1. Na nova reunião só poderá interferir no processo licitatório representante que apresente o
documento citado no item 7.1.9, ainda que diverso do participante inicial.

9. CAPÍTULO IX - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1.  A Proposta deverá conter os seguintes documentos, informações e declarações:

9.1.1.  Nome e empresa e número do CNPJ/MF;

9.1.2.  Número de telefone, e-mail e fax;

9.1.3.  Iden ficação da conta bancária: nome do tular, código do banco e agência e número da
conta;

9.1.4.  Nome, RG e CPF, endereço e telefone da pessoa que irá assinar o contrato com o Serviço
de Limpeza Urbana do Distrito Federal;

9.1.5.  Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a par r da data da entrega
dos envelopes de documentação e de proposta, nos termos do § 3º do art. 64 da Lei 8.666/1993;

9.1.6. Proposta deverá ser escrita em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, borrões,
entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada pelo REPRESENTANTE LEGAL;

9.1.7. Preço ofertado pela licitante para os serviços, conforme modelo que faz parte integrante do
Edital, (Anexo II – MODELO DE PROPOSTA), ob do por meio das planilhas de custos e de
formação de preços anexa ao Projeto Básico, de forma completa (demonstrar a composição de
custo/memória de calculo de cada item por módulo discriminado no modelo de proposta), em
moeda corrente nacional, considerando e incluindo todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execução do objeto;

9.1.8. Todas as despesas necessárias à consecução plena e perfeita do objeto deste Edital,
inclusive o detalhamento da bonificação e despesas indiretas (B.D.I) e dos encargos sociais.
Devendo todos os insumos estar detalhados e deverão ser demonstrados, como segue:

9.1.8.1. o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) sobre o faturamento, bem
como dos demais tributos e encargos legais incidentes; e

9.1.8.2. composições analí cas dos preços unitários para todos os serviços, bem como o
detalhamento do custo indireto.

9.1.9. O preço total proposto, deve ser elaborado conforme a seguir:

9.1.9.1. Incluir o pagamento dos salários dos seus empregados, os quais deverão atender
aos pisos das categorias pra cados no Distrito Federal, e respec vos encargos
trabalhistas, previdenciários e securitários, bem assim todos os encargos fiscais e
comerciais decorrentes da execução do contrato, também, todos os custos diretos e
indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras
e necessárias e não especificadas no Edital, mas consideradas essenciais ao cumprimento
do objeto desta Concorrência.

9.1.10. Expressar todos os valores em Reais (R$), relativos à data da apresentação.

9.1.11. Conter prazo para início dos serviços, 30 (trinta) dias, da data de assinatura do contrato,
devendo para tanto observar os prazos estabelecidos no Projeto Básico (Anexo I).

9.2. Não serão consideradas as propostas em desacordo com as caracterís cas básicas especificadas
neste Edital/Anexo(s).

9.3.  Todas as propostas de preços serão rubricadas pela Comissão e pelos representantes das
licitantes. Logo após a reunião será suspensa, a fim de a Comissão Especial de Licitação melhor
analisá-las e classificá-las por ordem de valor, conforme exigido neste Edital.

9.4.  É vedada a re rada das propostas após a abertura dos envelopes, salvo por mo vo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.

9.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do art.
3º da  Lei n.º 8666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

9.6. A Comissão não levará em consideração para efeito de julgamento, qualquer oferta de vantagem
não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou

vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes, conforme previsto no art. 44, §2º, da Lei
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8.666/1993.

9.7. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada para a abertura das
propostas comerciais, a ausência não impedirá que ela se realize.

9.8. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens ou subitens, a Comissão Especial
de Licitação fará as correções que julgar necessárias para o seu aproveitamento, considerando para
tanto a especificação proposta.

9.9.  Verificando-se divergências entre o preço unitário e o total ou entre o valor em algarismos e o
valor por extenso, prevalecerá, na primeira hipótese, o preço unitário e na segunda, o valor por
extenso, vedada a fixação de preços mínimos, critérios esta s cos ou faixas de variação em relação a
preços de referência.

9.10. A critério da Comissão Especial de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões
meramente formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.

9.11. A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
de pessoal do SLU ou, ainda, de pessoas sicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão.

9.12. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência des nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

9.13. O resultado do julgamento será  por aviso publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no
site do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - www.slu.df.gov.br.

9.14.  A deliberação da Comissão ficará sujeita à homologação da Diretoria Geral do Serviço de
Limpeza Urbana. A autoridade poderá revogar total ou parcialmente a presente licitação, por interesse
público e anulá-la por ilegalidade de o cio ou mediante provocação de terceiro, não cabendo ao
licitante direito a indenização, exceto quanto ao disposto no art. 59 da Lei nº 8.666/1993.

9.15. Abertas as propostas, não mais caberá desclassificá-Ias por mo vo relacionado a esta fase,
salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento.

9.16. A Comissão Especial de Licitação, após proceder ao respec vo julgamento, na forma prevista
nos itens específicos deste Edital, efetuará a classificação ordinal das propostas e proporá a
adjudicação do objeto.

9.17. Os envelopes contendo propostas de preços das empresas inabilitadas, não re rados em até 10
(dez) dias, a par r da data de abertura das propostas de preços das demais, serão destruídos pela
Comissão Especial de Licitação do SLU/DF, independentemente de comunicação prévia.

10. CAPÍTULO X - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. Trata-se de licitação enquadrada no art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 (MENOR PREÇO).

10.2. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as exigências
estabelecida neste Edital, e que ofertar o MENOR PREÇO para execução dos serviços.

11. CAPÍTULO XI - DO EMPATE

11.1.    Havendo empate entre duas ou mais propostas, como critério de desempate, será assegurada
preferência, conforme previsto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, sucessivamente, aos serviços:

I.   produzidos no País;

II.    produzidos por empresas brasileiras;

III. produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País; 

IV. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação (art. 3º, § 2º, V da
Lei nº 8.666/1993).

11.1.1. Permanecendo o empate, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato
público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

11.1.2. Em caso de desempate realizado por meio do critério constante do inciso IV, o licitante
vencedor deverá manter as condições que lhe deram preferência durante todo o período de
execução contratual, na conformidade com o art. 66-A da Lei nº 8.666/1993.

12. CAPÍTULO XII - DA DESCLASSIFICAÇÃO

12.1.    Serão desclassificadas, com base nos ar gos 43, IV; 44, §§ 2º e 3º, e 48, incisos I e II, da Lei nº
8.666/1993, as propostas que:

a) Não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório.

b) Apresentarem valor global superior ao orçamento es mado no Anexo C5 do
Projeto Básico (Planilhas de Custos) ou com preços manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produ vidade são compa veis com a
execução do objeto.
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c) Apresentarem preços unitários superiores aos respec vos preços unitários
es mados para a contratação, conforme Projeto Básico (Planilhas de Custos),
observada a hipótese de retificação prevista no item 12.2, a seguir.

12.2.    Para a proposta de preços classificada em primeiro lugar (menor preço), caso essa contenha
valor unitário superior ao definido na Condição prevista na alínea “c” do item 12.1, o licitante poderá
ajustar o valor proposto ao estabelecido, após diligência, no prazo impreterível de 02 (dois) dias úteis
a contar do recebimento da comunicação.

12.2.1. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza
hipótese de desclassificação da proposta.

12.2.2. Não se admi rá a alteração dos preços unitários propostos que se encontravam inferiores
aos estimados como forma de compensar a adequação dos preços unitários superiores.

12.3.    Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

12.3.1. média aritmé ca dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado neste Edital;

12.3.2. valor orçado neste Edital.

12.4.    Do licitante classificado em primeiro lugar, cujo valor global da proposta for superior a 70%
(setenta por cento) e inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens
12.3.1 e 12.3.2, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garan a adicional, dentre as
modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, igual à diferença entre o valor
resultante da condição anterior (item 12.3) e o valor da correspondente proposta.

12.4.1. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio a prestar a garan a de
que trata o item 12.4.

12.5.    Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Especial de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação
ou desclassificação.

12.6.    No caso de discordância entre o preço unitário e o preço total de cada item, prevalecerá o
primeiro. Ocorrendo discordância entre o valor em algarismo e o valor por extenso, prevalecerá o
último.

12.7.    Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos
demais licitantes.

12.8.    Não se admi rá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompa veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respec vos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

13. CAPÍTULO XIII ‑ DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO

13.1. Observando o disposto no art. 109 da lei nº 8.666/1993, o licitante poderá  apresentar, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da ata ou publicação no Diário Oficial do Distrito Federal,
em papel mbrado da licitante, assinado pelo representante legal e dirigido à Diretoria Geral do SLU,
por intermédio da Comissão. Esta poderá reconsiderar a decisão ou fazê-los subir à autoridade
superior, devidamente informados, para decidir em igual prazo subsequente ao recebimento, devendo
ser entregues contra recibo no protocolo do Serviço de Limpeza Urbana.

13.1.1. Somente o representante legal, mandatário cons tuído ou pessoa expressamente
credenciada pela licitante, poderá recorrer ou impugnar.

13.2. Os recursos interpostos contra atos pra cados pela CEL, quanto à habilitação, inabilitação ou
julgamento das propostas dos licitantes, terão efeito suspensivo. A autoridade competente poderá,
mo vadamente e presente razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos recursos,
conforme disposto no art. 109 da Lei n.º 8.666/1993, devendo ser entregues contra recibo no protocolo
do Serviço de Limpeza Urbana e conter obrigatoriamente, sob pena de não serem conhecidos:

a)  nome e endereço da recorrente;

b)  data e assinatura, esta com a menção do cargo e nome do signatário;

c)  objeto da petição, com a indicação clara dos atos e documentos questionados;

d)  fundamentação do pedido;

e)  instrumento público ou par cular de procuração (com firma reconhecida) ou contrato
social, que credencie o peticionário.

13.3. Na fluência dos prazos para interposição do recurso ou impugnação, o processo ficará na
Comissão, onde as licitantes poderão ter vista dos autos.

13.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de
05 (cinco) dias úteis, de conformidade com o artigo 109, § 3º da Lei n.º 8.666/1993.

13.5. Recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
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13.6. Qualquer cidadão é parte legí ma para impugnar Edital de licitação por irregularidade na
aplicação da Lei n.º 8.666/1993, devendo ser dirigido à Comissão Especial de Licitação e devidamente
protocolado no Serviço de Limpeza Urbana, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da
mesma Lei.

13.7. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060, conforme Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de
2012.

13.8. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia
útil que anteceder à abertura dos envelopes de habilitação.

13.9. A impugnação feita tempes vamente não impedirá o licitante de par cipar do certame até o
trânsito em julgado da decisão pertinente.

13.10. Quando não mais couber o recurso hierárquico será admi da a representação, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado da in mação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do
contrato.

13.11. Para contagem do prazo de interposição de recurso (arts. 109, § 4º c/c e 110 da Lei n.º
8.666/1993), será considerado como dia inicial o seguinte ao da lavratura da ata, na qual tenha sido
registrado o aviso ou da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

14. CAPÍTULO XIV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Julgadas e classificadas as propostas, a autoridade competente deliberará quanto à
homologação e adjudicação do objeto da licitação, nos termos do disposto no art. 43, inciso V, da Lei
nº 8.666/1993.

15. CAPÍTULO XV - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

15.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, per nente e suficiente para jus ficar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade de o cio ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

16. CAPÍTULO XVI – DA GARANTIA

16.1. Conhecidos o resultado da licitação e a ordem de classificação das licitantes, de acordo com os
critérios estabelecidos no presente Edital, a empresa declarada vencedora prestará garan a no valor
de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que antecederá sempre a sua assinatura.

16.1.1. A garan a de que trata o item anterior, deverá ser recolhida, seja em qualquer
modalidade escolhida, no Núcleo de Tesouraria (NUTES) do SLU.

16.1.2. A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério SLU, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garantia.

16.1.3. No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio a presta a garan a que
trata o Capítulo XVI.

16.2. A garan a, a critério da licitante vencedora, se fará mediante escolha por uma das seguintes
modalidades:

16.2.1. Caução: em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

16.2.2. Seguro-Garantia; ou

16.2.3. Fiança Bancária.

16.3. A modalidade de seguro garan a deverá seguir as normas da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, em especial a Circular SUSEP n.º 477, de 30 de setembro de 2013.

16.4. Nos casos das modalidades constantes dos subitens 16.2.2 ou 16.2.3, deverão ser observadas as
seguintes disposições:

16.4.1. A validade mínima da garan a deverá cobrir 3 (três) meses, além do prazo pactuado para
a  vigência contratual.

16.4.2. Deverá assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem
como garan r o reembolso ou o pagamento das indenizações, inclusive despesas processuais e
honorários advoca cios que a CONTRATANTE venha a ser condenada, direta, solidariamente ou
subsidiariamente à CONTRATADA, resultantes de ações trabalhistas diretas, restrita ao âmbito
da relação da CONTRATADA com o autor/reclamante, ou que caracterize tal relação emprega cia
como passível de execução fiscal/trabalhista, durante o período em que o autor/reclamante
prestou, ou ainda esteja prestando, serviços nas dependências da CONTRATANTE, restrito ao
período de vigência da apólice ou da fiança.

16.4.3. A inadimplência da CONTRATADA quanto à execução do contrato principal e seus
adi vos, que ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice ou fiança e a expecta va e/ou a
reclamação de dano por inadimplência contratual deverão ser comunicadas pela CONTRATANTE
à Seguradora ou banco fiador, imediatamente após o seu conhecimento, observando que o prazo
limite para tal reclamação será a data do final de vigência da apólice ou fiança, ressalvado o
disposto no item 16.4.4.
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16.4.3.1. A expecta va de dano por inadimplência contratual ocorrerá quando a
CONTRATANTE tomar conhecimento de indícios de inadimplência na execução do contrato,
devendo no ficar extrajudicialmente a CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para
regularização, enviando cópia para a Seguradora ou Banco fiador. Esgotado o prazo para
regularização sem que esta tenha se efe vado, a CONTRATANTE comunicará o fato
imediatamente à seguradora ou ao banco fiador para oficializar a reclamação do dano por
inadimplência contratual.

16.4.3.2. Comprovada a inadimplência da CONTRATADA, em relação às obrigações
cobertas pela apólice e/ou fiança, que foram objetos de comunicação de expecta va de
dano por inadimplência contratual e/ou reclamação, tornar-se-á exigível a garan a do
seguro ou fiança.

16.4.4. Os danos por inadimplência contratual referente à cobertura de riscos trabalhistas, bem
como eventual dívida fiscal/trabalhista, poderão ser reclamados, desde que a ação tenha sido
distribuída pelo autor/reclamante até o limite de 2 (dois) anos após a ex nção do contrato
principal garan do pela seguradora ou banco e/ou após o término de vigência do seguro ou
fiança, o que ocorrer primeiro.

16.5. A garan a prestada servirá para o fiel cumprimento do contrato, respondendo, inclusive, pelas
multas eventualmente aplicadas, devendo a apólice de seguro-garan a ou carta fiança fazer constar
tal responsabilidade.

16.6. A garan a, ou seu saldo, será liberada após a execução do contrato e desde que integralmente
cumpridas todas as obrigações assumidas. Quando prestada em dinheiro, será atualizada
monetariamente.

16.7. No caso de u lização da garan a, para cobrir eventuais multas e/ou para o inadimplemento de
obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização cabível, a CONTRATADA providenciará o reforço
da garan a no montante u lizado. Da mesma forma, também deverá atualizar o prazo da garan a, em
caso de prorrogação do Contrato, até 1 (um) mês após o final do prazo de execução.

16.8. No caso de a CONTRATADA não cumprir o disposto no item anterior, poderá ter os pagamentos
retidos até a regularização da situação, podendo inclusive ter o contrato rescindido.

16.9. Por ocasião do reajustamento/repactuação de preços, caso previsto, a CONTRATADA
providenciará o reforço da garantia em valor proporcional ao reajuste ocorrido.

16.10. A garan a contratual somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garan a será u lizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, diretamente pelo CONTRATANTE aos prestadores de serviços.

16.11. As cartas de fianças emi das por consultorias empresariais ou qualquer fidejussória ofertada
por en dades não cadastradas como ins tuição bancária pelo Banco Central do Brasil não servem
para os fins do artigo 56, §1º, III, da lei nº 8.666/1993. (Parecer nº 110/2014-PROCAD/PGDF).

17. CAPÍTULO XVII – DA REPACTUÇÃO DO CONTRATO

17.1. Será regido pelas regras estabelecidas no Decreto Distrital nº 36.063, de 26 de novembro de
2014, que dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito
Federal, da Instrução Norma va nº 2, de 30 de abril de 2008, da Subsecretaria de Logís ca e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

17.2. Será admi da a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano
das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.

17.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação que trata o item 17.2, será
contado a partir:

a) da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório,
em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o
custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

b) da data do acordo, convenção ou dissídio cole vo de trabalho ou equivalente, vigente à
época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-
de-obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

17.3.1. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a par r da data do
fato gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida.

17.3.2. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção
cole va deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses
instrumentos.

17.3.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, dissídios
ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

17.4. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do
contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o
encerramento do contrato, exceto se o contratado suscitar seu direito por ocasião da assinatura de
termo aditivo.
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17.5. As repactuações serão precedidas de solicitação formal da contratada, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos do contrato.

17.5.1. Na hipótese de repactuação decorrente de alteração de custo dos materiais e
equipamentos necessários à execução do serviço, estes deverão ser demonstrados por meio de
planilha de custos e formação de preços, devidamente conferida e aceita pela Administração.

17.5.2. Em se tratando de variação de custos rela vos à mão de obra vinculada à data-base
deverá ser apresentada planilha analítica de custos, com detalhamento dos reajustes decorrentes
do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação.

17.6. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do
mercado,  decorrente de alteração de custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos
custos, considerando-se:

I. a demonstração obje va dos preços pra cados no mercado e/ou em outros contratos da
Administração;

II. as particularidades do contrato em vigência;

III. a nova planilha com a variação dos custos apresentado;

IV. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes;

V. a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.

17.7. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação de mão de obra, respeitada
a anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não
poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso
XXI da Cons tuição da Republica Federa va do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

17.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene cios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, decisão judicial, ou de acordo
ou convenção coletiva, ouvida a Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

17.9. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da solicitação formal e entrega dos comprovantes de variação dos custos.

17.9.1. O referido prazo ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar
a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos.

17.9.2.  O órgão ou en dade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela contratada.

17.10. As repactuações como espécie de reajuste, poderão ser formalizadas por apos lamento, e não
poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, quando deverão ser formalizadas por meio de termo aditivo.

17.10.1. Quando formalizada por apos lamento, caberá ao ordenador de despesa, por meio de
despacho fundamentado, autorizar a repactuação.

17.11. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº
8.666/93.

17.12. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação
nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus
preços serem corrigidos antes do inicio da contração, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei  nº
8.666/93.

18. CAPITULO XVIII - DA ABERTURA E MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA PARA
QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

18.1. Nos termos do art. 2º da Lei Distrital nº 4.636/2011, alterada pela Lei Distrital nº 5.313/2014, e
do art. 2º do Decreto Distrital nº 34.649/2013, os valores des nados às provisões de encargos
trabalhistas rela vas a férias, décimo - terceiro e multa do Fundo de Garan a do Tempo de Serviço
(FGTS) por dispensa sem justa causa serão glosadas do valor mensal do contrato e depositadas em
CONTA CORRENTE VINCULADA;

18.2. Para fins de contabilidade pública, as provisões trabalhistas re das serão consideradas como
despesa liquidada, consoante o art. 4º do Decreto Distrital nº 34.649/2013;

18.3. Cada provisão cons tuirá percentual de retenção sobre o total mensal pago, sendo que o
montante re do representará a soma dos percentuais individuais de cada uma das provisões,
constantes da Proposta de Preços da CONTRATADA.

18.4. As provisões re das do valor mensal do contrato serão depositadas exclusivamente em conta
corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com
movimentação mediante prévia e expressa autorização do órgão ou entidade contratante.

18.5. Os valores re dos mensalmente serão depositados na conta vinculada respec va no Banco de
Brasília S/A – BRB e remunerados pelo índice da poupança ou outro definido no Acordo de Cooperação
Técnica, a ser firmando entre o CONTRATANTE e o BRB, previsto no art. 7º do Decreto Distrital nº
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34.649/13, adotando - se o índice de maior rentabilidade.

18.6. O CONTRATANTE encaminhará ao BRB, mensalmente, relatório de execução do contrato,
devendo constar, obrigatoriamente:

a) Salário individual dos empregados; e

b) Período que cada emprega do permanece vinculado ao contrato específico.

c) A assinatura ou renovação do contrato de prestação de serviços será precedida de:

i. Solicitação formal do órgão ou en dade contratante da abertura de conta corrente
vinculada, em nome da empresa;

ii. Assinatura pela contratada de termo específico do BRB que permita ao órgão ou
entidade contratante ter acesso aos extratos diários e mensais;

iii. Autorização da contratada para que a conta vinculada somente seja movimentada
após determinação do órgão ou entidade contratante;

iv. Autorização da contratada para que o BRB somente efetue o pagamento das
provisões definidas no art. 2º do decreto distrital nº 34.649/13 em conta salário do
trabalhador, aberta no BRB, ou se for o caso, na conta vinculada do respec vo
empregado junto ao FGTS;

v. Termo de compromisso firmado pela empresa de que os pagamentos de salário e
similares serão realizados exclusivamente por meio do BRB.

18.7. O montante depositado na conta vinculada somente poderá ser movimentado após a autorização
do CONTRATANTE, mediante comprovação da ocorrência de qualquer situação que gere o pagamento
das provisões previstas no art. 2º do Decreto Distrital nº 34.649/13.

18.8. Para a liberação parcial dos valores re dos, a CONTRATADA apresentará pedido formal a o
CONTRATANTE no qual conste o montante a ser liberado, acompanhado de documentos
comprobatórios da ocorrência da situação que gere o pagamento das provisões, atestado por
profissional responsável pelos cálculos.

18.9. O pedido formal de liberação sempre deverá ser acompanhado de tabela em meio magné co, na
qual devem constar os seguintes dados:

a) Nome e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do empregado
beneficiado;

b) Período da vinculação do empregado na empresa;

c) Período da vinculação do empregado no órgão ou entidade CONTRATANTE;

d) Base salarial que alicerça o montante a ser liberado, por empregado e somatório; e;

e) Memória de cálculo individualizada por tipo de provisão.

18.10. Para a movimentação da conta vinculada nos casos em que ocorra demissão de empregado
com mais de 01 (um) ano de serviço, será obrigatória a apresentação de documento de validação dos
valores devidos, atestado pelo respec vo Sindicato da Categoria ou perante a autoridade do
Ministério do Trabalho, conforme estabelece o § 1º do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho.

18.11. Na hipótese de o empregado ser desligado da empresa com menos de 01 (um) ano de serviço, a
empresa deverá apresentar documento comprobatório dos cálculos dos valores indenizatórios a que o
trabalhador faça jus, devidamente assinado pelo profissional responsável pelo cálculo, pelo
empregador e pelo empregado.

18.12. A CONTRATANTE poderá requerer, a seu critério, outros dados e informações e estabelecer
leiautes para a remessa dos relatórios.

18.13. O montante da provisão a ser liberada não poderá exceder os limites individuais cons tuídos
para cada po de provisão, não sendo admi do o pagamento de uma provisão com recursos
constituídos para outra.

18.14. O BRB e a CONTRATANTE estabelecerão procedimentos de modo a aferir o cumprimento do
disposto no item anterior.

18.15. Na hipótese de o empregado deixar de prestar serviços ao órgão ou en dade CONTRATANTE,
ainda que permaneça vinculado à CONTRATADA, as provisões serão liberadas proporcionalmente ao
tempo que tenha prestado serviços ao órgão ou entidade CONTRATANTE.

18.16. Protocolado o pedido de autorização para movimentação da conta vinculada pela
CONTRATADA, a CONTRATANTE terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de apresentação
dos documentos de que trata o item 18.8 para autorizar o BRB a desbloquear o Os valores liberados
serão depositados diretamente na conta-salário dos empregados da CONTRATADA, ou se for o caso,
na conta vinculada do respec vo empregado junto ao FGTS, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da
data de autorização do órgão ou entidade CONTRATANTE.

18.17. Constatadas inconsistências nos documentos de que trata o item 18.8, a contagem de prazo
será suspensa até a apresentação das correções devidas.

18.18. Quando do encerramento do contrato, o saldo da conta vinculada somente será liberado à
CONTRATADA mediante autorização do órgão ou entidade CONTRATANTE.

18.19. Para a liberação do saldo da conta vinculada a empresa deverá, obrigatoriamente, comprovar a
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quitação de todas as provisões objeto do Decreto Distrital nº 34.649/13 e apresentar declaração
formal do Sindicato da Categoria correspondente aos serviços contratados, que ateste a quitação de
todos os direitos trabalhistas.

18.20. O órgão CONTRATANTE entenderá como aceitação tácita da quitação de todos os direitos
trabalhistas quando o Sindicato não se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de
encerramento do contrato

18.21. A CONTRATANTE terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para liberar o saldo dos recursos
provisionados na respec va conta vinculada da empresa CONTRATADA, contado da apresentação dos
documentos exigidos no item 18.17 ou do decurso do prazo para manifestação do Sindicato

18.22. As disposições con das neste item serão efe vamente aplicadas quando o Banco Regional de
Brasília (BRB) es ver apto a operacionalizar a conta vinculada de que trata a Lei Distrital nº
4.636/2011 e o Decreto Distrital nº 34.649/2013.

19. CAPITULO XIX – DO PAGAMENTO

19.1. Para que seja efe vado o pagamento será verificada a regularidade fiscal da contratada junto ao
SICAF, mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de documentos
hábeis.

a) Os documentos mencionados no item anterior serão ob dos pelo executor do contrato,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, será verificada mediante consulta às
páginas eletrônicas oficiais disponíveis.

b) Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí os oficiais dos
órgãos e en dades emissores das citadas cer dões, o pagamento ficará condicionado à
apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

c) A contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, caso o SICAF esteja
desatualizado:

I. Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros, ou Posi va com Efeitos de Nega va, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007),
observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007, em plena
validade;

II. Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, ou
Posi va com Efeitos de Nega va, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990), em plena validade;

III. Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas, ou Posi va com Efeitos de Nega va,
em plena validade;

IV. Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, ou Posi va com Efeitos de
Negativa, em plena validade.

19.2. As Notas Fiscais deverão ser emi das com os valores expressos em moeda corrente nacional,
em Reais e apresentados, obrigatoriamente, à fiscalização para atestação dos executores designados
pelo SLU para execução do contratado, situada no SETOR COMERCIAL SUL - Quadra 08 - Bloco “B-50”
–6º andar - Ed. Venâncio 2.000 – BRASÍLIA/DF, no 5º (quinto) dia ú l do mês subsequente à prestação
do serviço, no horário de 08 h às 18h00min.

19.3. Deverão ser acompanhadas de expediente endereçado ao(s) executor(es) do Contrato, contendo
as seguintes informações: Lote, Número do Contrato; Órgão do SLU; Data do vencimento; Números da
Nota de Empenho e do Processo Administra vo; Descrição dos serviços referentes à parcela de
pagamento; Valor da parcela de pagamento; e RMSE.

19.4. Os documentos de cobrança que con verem erros ou incorreções serão devolvidos à
CONTRATADA, reiniciando-se o procedimento previsto acima a par r da data de reapresentação do
documento corrigido.

19.5. Para fins de medição e faturamento o período-base de serviços será de um mês, considerando-se
o mês civil de 30 (trinta) dias, podendo no primeiro e no úl mo, para fins de acerto de contas, o
período se constituir em fração de mês.

19.6. Caso haja necessidade de serviço extra ou glosa, serão u lizados os preços unitários constantes
na planilha orçamentária elaborada pela CONTRATADA.

19.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos,
de acordo com o Decreto n.º 32.767/2011.

20. CAPITULO XX – DO RECEBIMENTO

20.1. O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designado(a) pela autoridade
competente, mediante recibo, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação; e

b) Defini vamente, após a verificação da sua conformidade com as especificações e
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b) Defini vamente, após a verificação da sua conformidade com as especificações e
requisitos contidos na proposta e previstos neste edital e consequente aceitação.

20.2. Se a licitante deixar de executar o objeto da licitação dentro do prazo estabelecido sem
jus fica va por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á as penalidades impostas pela
legislação vigente e neste Edital.

20.3. Após o recebimento do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

20.4. O recebimento provisório ou defini vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem é co-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

20.5. Se a licitante vencedora deixar de disponibilizar os serviços dentro dos prazos estabelecidos sem
jus fica va por escrito e aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas neste
edital.

20.6. A Contratante poderá a seu exclusivo critério, por conveniência administra va, dispensar o
recebimento provisório dos serviços e produtos, nos termos do ar go 74, inciso II, da Lei n.º
8.666/1993.

21. CAPITULO XXI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

As obrigações da Contratada estão descritas no item 11 do Projeto Básico, Anexo I.

22. CAPITULO XXII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

As obrigações da Contratante estão descritas no item 12 do Projeto Básico Anexo I.

23. CAPITULO XXIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente licitação serão aplicadas as
penalidades nos Decretos nºs 26.851/06, 26.993/06, 27.069/06 e 35.831/2014 e suas alterações, com
fundamento nos ar gos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e ar go 7º da Lei nº 10.520/202, serão
obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do
Distrito Federal às normas estabelecidas no referido Decreto e contidas no ANEXO IV deste Edital.

24. CAPÍTULO XXIV – DO CONTRATO

O prazo de vigência do Contrato é de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, em razão do
alto custo envolvido na mobilização e desmobilização de equipamentos, tratando-se de serviços de
execução con nuada, com a finalidade de obtenção de preços e condições mais vantajosas (Nota
Técnica nº 37/2017-DITEC/SLU).

25. CAPÍTULO XXV – DA FISCALIZAÇÃO

25.1. A fiscalização e o controle do objeto do presente Instrumento serão exercidos por servidor ou
comissão designada pelo SLU, legalmente habilitados e designados para desempenhar esta função,
com poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os direitos do CONTRATANTE.

25.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive aquela resultante de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes.

25.3. Sem prejuízo de outras atribuições legais, poderá a fiscalização da CONTRATANTE:

25.3.1. Determinar as medidas necessárias e imprescindíveis à correta execução do objeto
contratado, bem como fixar prazo para as correções das falhas ou irregularidades constatadas; e

25.3.2. Sustar quaisquer serviços ou fornecimentos que estejam sendo realizados em desacordo
com o especificado neste Instrumento, ou ainda que possa atentar contra o sigilo de informações,
a segurança de pessoas ou bens do CONTRATANTE.

25.3.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do objeto
deverão ser autorizadas pela autoridade competente do SLU em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.

25.3.4. O serviço rejeitado, seja devido ao uso de materiais inadequados, seja por ter sido
considerado mal executado, deverá ser refeito corretamente, com o po de execução e o uso de
materiais aprovados pela fiscalização, arcando a CONTRATADA com os ônus decorrentes do fato.

25.3.5. Para efeito de atesto de Notas Fiscais ou Faturas, o servidor ou comissão designada pelo
SLU, poderá solicitar os documentos elencados a seguir, no todo ou em parte:

a) Folha de pagamentos do mês a que se referem às Notas Fiscais ou Faturas, bem como
resumo e contracheques devidamente quitados e assinados;

b) Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-alimentação e
demais bene cios devidos por força do Contrato ou Convenção Cole va de Trabalho,
efetuados em nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas
dependências da Contratante, inclusive em caráter temporário, do mês anterior à Nota
Fiscal;

c) Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan a por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, com a auten cação mecânica ou acompanhada do comprovante
de recolhimento bancário ou o comprovante emi do quando do recolhimento efetuado pela
Internet, rela va ao mês de competência anterior, ou na forma definida pela legislação
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vigente, compatível com o contingente alocado para o adimplemento do Contrato;

d) Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (GPS), com a auten cação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante
emi do quando do recolhimento efetuado pela Internet, rela va ao mês de competência
anterior, ou na forma definida pela legislação vigente, compa vel com o con ngente
alocado para o adimplemento do Contrato;

e) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

f) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) rela va ao mês a que se
referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os funcionários vinculados ao Contrato
e que prestaram serviços nas dependências das unidades do CONTRATANTE, inclusive em
caráter temporário, durante esse período;

g) Cer dão Nega va de Débitos junto à Fazenda Distrital; emi da pela Secretaria da
Fazenda e Planejamento do GDF;

h) Cer dão Nega va de Débitos rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros;

i) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

j) Cópias dos recibos de entrega dos vale-transporte, dos vales alimentação, dos uniformes
e de outros benefícios estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho;

k) Cópia dos recibos dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demi dos, das
verbas rescisórias e indenizatórias, relativos ao mês de ocorrência desses eventos;

l) Apresentar comprovante de pagamento das 1ª e 2ª parcelas do 13º salário de todos os
colaboradores que prestam serviço nas dependências do Contratante, referentes aos
meses de adimplemento dessas obrigações.

25.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do objeto deverão
ser autorizadas pela autoridade competente do SLU em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

26. CAPITULO XXVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. Não será permi da subcontratação, devido a natureza diversa deste serviço em relação aos
serviços objeto deste Edital, o que poderia limitar a oferta dos licitantes interessados, prejudicando
assim o certame licitatório.

26.2. São partes integrantes deste Edital o Anexo I (Projeto Básico), Anexo II (Modelo de Proposta de
Preços), Anexo III (Minuta do Contrato) e Anexo IV ementa do Decreto nº 26.851/2006, e alterações
posteriores.

Brasília, 19 de fevereiro de 2018.

 

CARLA PATRÍCIA B. RAMOS
Presidente

 
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

Membro
 

TAÍS CORRÊA ALVES
Membro

 
FLORA LYN DE ALBUQUERQUE FUJIWARA

Membro

 

ANEXOS AOS EDITAL

 

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e manutenção da
Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia (UTMB - Ceilândia) e da Usina de Tratamento
Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB – Asa Sul), as quais tem como função o tratamento dos resíduos
sólidos domiciliares indiferenciados provenientes da coleta convencional, conforme as condições
estabelecidas neste Projeto Básico.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Da Contratação:

2.1.1. Assegurar a necessária con nuidade no atendimento dos serviços de operação e
manutenção das usinas UTMB – Ceilândia e UTMB – Asa Sul, as quais realizam serviços
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essenciais de saúde pública que não devem ser interrompidos.

2.1.2. As usinas UTMB – Ceilândia e UTMB – Asa Sul, objetos deste Projeto Básico, devem ser
man das sob um mesmo contrato, pois envolvem serviços com caracterís cas similares e que, se
mantidas sob o mesmo contrato, representam uma economia de recursos.

2.1.3. O momento é oportuno para dispor das melhores tecnologias disponíveis para triagem e
compostagem, englobando no preço inovações tecnológicas capazes de aumentar a eficiência no
tratamento do resíduo, entre as quais estão a automação das usinas e o controle e supervisão da
qualidade no tratamento do resíduo domiciliar.

2.1.4. Os serviços em questão, além de caracterizarem obrigação do SLU em atendimento às
exigências de leis e normas estabelecidas, visam promover a sustentabilidade relacionada ao
tratamento e reciclagem de resíduos sólidos.

2.1.5. Tem por finalidade cumprir com a Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos (Art. 9º da Lei nº
12.305, de 02 de agosto de 2010) e com a Lei Distrital nº 5.418 de 24 de novembro de 2014 que
definem que na gestão de resíduos o tratamento tem prioridade frente à disposição
ambientalmente adequada dos rejeitos.

2.1.6. De acordo com o capítulo III da PNRS, o tular dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos é o responsável pela organização e prestação direta ou indireta
desses serviços, observados o respec vo plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos, a Lei 11.445/2007 - Lei de Saneamento Básico e as disposições da Lei nº 12.305/2010 –
Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto regulamentador.

2.1.7. A desmobilização das usinas teria como consequência um maior aterramento dos resíduos
não tratados, diminuindo o tempo de vida ú l dos aterros e aumentando a demanda por áreas
para destinação final adequada, .

2.1.8. A desa vação das usinas ocasionaria a paralisação imediata da recepção e tratamento dos
resíduos nas unidades e, por consequência, interromperia os processos de compostagem e
triagem, devendo, assim, prever a realocação das coopera vas e dos trabalhadores envolvidos
com as atividades em questão.

2.1.9. A A diminuição da quan dade de resíduos sendo des nados aos Aterros significa redução
nos custos relacionados ao transporte e armazenamento de resíduos.

2.1.10. A con nuidade dos serviços prestados na UTMB – Ceilândia e na UTMB – Asa Sul
contribui com a atenuação dos custos ambientais referentes ao aumento da poluição hídrica
ocasionada pela maior geração de chorume, além de poupar energia e recursos naturais através
do incentivo às indústrias de reciclagem.

2.1.11. O produto da compostagem é des nado a agricultores familiares e a pequenos produtores
de alimentos no Distrito Federal, dando um destino útil para os resíduos orgânicos.

2.1.12. O processo de compostagem evita a produção do gás metano, muito presente nos aterros
sanitários. O metano, além de poluente, está entre os gases que mais contribuem para o
aumento do efeito estufa.

2.1.13. A triagem de materiais recicláveis proporciona uma economia de recursos naturais e
energéticos, além de gerar renda para os catadores.

2.2. Das Siglas, Definições e Conceitos

2.2.1. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

2.2.2. ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF.

2.2.3. AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal.

2.2.4. CLP – Controlador Lógico Programável.

2.2.5. Composto Cru – Fração orgânica após o processamento do resíduo domiciliar nas unidades
de tratamento, mas que ainda não foi submetida à etapa de maturação e peneiramento fino.

2.2.6. CONAM/DF – Conselho de Meio Ambiente do DF.

2.2.7. CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.

2.2.8. Composto Orgânico de Lixo (COL) – é o produto ob do da decomposição controlada da
fração orgânica dos resíduos sólidos, predominantemente domiciliares.

2.2.9. CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.

2.2.10. DILUR – Diretoria de Limpeza Urbana.

2.2.11. DITEC – Diretoria Técnica.

2.2.12. EPI – Equipamento de Proteção Individual.

2.2.13. IBRAM – Instituto Brasília Ambiental.

2.2.14. Plano de Manutenção Preven va – Planejamento por escrito da manutenção a ser
efetuada em intervalos predeterminados, seguindo critérios prescritos e des nada a reduzir a
probabilidade de falhas de máquinas e equipamentos.

2.2.15. PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010).

2.2.16. SICAF – Sistema de Fornecimento Unificado de Fornecedores.
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2.2.17. SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente.

2.2.18. SLU – Serviço de Limpeza Urbana.

2.2.19. UTMB - Ceilândia – Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia.

2.2.20. UTMB – Asa Sul – Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

3.1. A operação das usinas UTMB – Ceilândia e UTMB – Asa Sul contempla o tratamento de resíduos
com caracterís cas domiciliares e comerciais, provenientes da coleta dos roteiros regulares efetuados
pelo SLU.

3.2. A execução do serviço será medida em tonelada, calculada mediante o produto do peso total
líquido de resíduos processados pelo preço unitário ofertado pela CONTRATADA.

3.3. A composição do preço unitário inclui a soma dos custos com remuneração de pessoal,
encargos/leis sociais, uniformes/EPI, materiais, ferramentas, utensílios, custos fixos da usina, custos
variáveis dos equipamentos, custos fixos dos equipamentos e Benefícios e Despesas Indiretas.

3.4. Fica a CONTRATADA responsável por implantar Sistema de Controle de Qualidade a par r da
instalação de quadro de automação por CLP nas usinas com finalidade de garan r que a parcela de
rejeitos seja:

3.4.1. Na UTMB – Ceilândia, igual ou inferior a 65%, enquanto que a soma de recicláveis e
composto sejam iguais ou superiores a 35%. A CONTRATANTE poderá por meio de glosa na
medição da CONTRATADA, subtrair a parcela referente ao Sistema de Qualidade caso seja
verificado o aumento da parcela referente ao rejeito superior a 65%.

3.4.2. Na UTMB – Asa Sul, igual ou inferior a 55%, enquanto que a soma de recicláveis e
composto sejam iguais ou superiores a 45%. A CONTRATANTE poderá por meio de glosa na
medição da CONTRATADA, subtrair a parcela referente ao Sistema de Qualidade caso seja
verificado o aumento da parcela referente ao rejeito superior a 55%.

3.5. Define-se como Tratamento Mecânico Biológico de resíduos as a vidades de recepção e descarga
dos resíduos, triagem de materiais recicláveis com prensagem, enfardamento e comercialização dos
mesmos e produção de composto a par r da disposição da fração orgânica em leiras de
compostagem, peneiramento e doação/venda. Essa última efetuada pela CONTRATANTE.

3.6. A previsão da quan dade de resíduos a serem processados na usina UTMB – Ceilândia é de
15.000 toneladas por mês e na usina UTMB – Asa Sul é de 5.500 toneladas por mês.

3.7. As quan dades mensais a serem transportados previstos para este contrato será de, 6.700 (seis
mil e setecentos) toneladas de composto sendo que, 4.500 (quatro mil) toneladas produzidas na UTMB
Ceilândia e 2.200 (dois mil e duzentos) toneladas produzidas na UTMB Asa Sul, e 12.775 (doze mil
setecentos e setenta e cinco) toneladas de rejeito sendo que, 9.500 (nove mil) toneladas produzidas
na UTMB Ceilândia e 3.025 (três mil e vinte e cinco) toneladas produzidas na UTMB Asa Sul.

3.8. Será de responsabilidade da CONTRATADA o transporte do composto cru produzido na usina
UTMB – Asa Sul para os pátios de compostagem localizados na usina UTMB – Ceilândia.

3.9. Durante a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá facilitar os trabalhos de fiscalização do
SLU, acatando ordens, sugestões e determinações do mesmo.

3.10. A CONTRATADA assume a obrigação de atender a todas as exigências do IBRAM, órgão
responsável pelo licenciamento ambiental, no prazo por ele fixado, no que concerne a
renovação/obtenção das Licenças de Operação da UTMB – Asa Sul e UTMB – Ceilândia, em
observância à legislação ambiental vigente.

3.11. A CONTRATADA será responsável por toda operação e manutenção dos equipamentos e
instalações. A manutenção deverá ser prioritariamente preven va, seguindo o Plano de Manutenção
Preventiva a ser entregue ao SLU/DF.

3.12. No Plano deverá constar um calendário contendo o detalhamento de cada a vidade a ser
realizada, a definição do responsável por sua execução e o tempo previsto para cada po de
manutenção.

3.13. É de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção de equipamentos e instalações existentes
ou que vierem a ser implantados nas usinas UTMB – Asa Sul e UTMB – Ceilândia , mantendo estoque
de peças, componentes e materiais para reposição, bem como manter maquinário e ferramental para
reparos e manutenção dos equipamentos, para que não permaneça parado por mais de 8 (oito) horas.

3.13.1. É de responsabilidade da CONTRATADA manter os veículos leves, veículos pesados, pá
carregadeira e/ou escavadeira em perfeito estado de funcionamento.

3.13.2. A CONTRATADA deverá manter um estoque de componentes fundamentais ao
funcionamento das esteiras como motores, redutores, correias, roletes e mancais, de modo que,
torne possível uma rápida ação corretiva evitando longo tempo de inatividade.

3.14. A CONTRATADA deverá enviar diariamente à CONTRATANTE um relatório de paradas parciais ou
totais das usinas, com vistas à sua manutenção, conforme modelo definido pela CONTRATANTE.

3.15. A CONTRATADA deverá protocolar até o quinto dia ú l de cada mês junto à DILUR um relatório
circunstanciado sobre a execução dos serviços prestados no mês anterior nas usinas. O conteúdo
mínimo obrigatório do referido relatório será determinado pela DILUR.
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3.16. Nos casos de paradas programadas que interrompam o funcionamento das usinas, a
CONTRATADA deverá comunicar previamente, no prazo máximo de 5 dias úteis, a Diretoria de Limpeza
Urbana (DILUR), bem como traçar estratégias para recepção e armazenamento dos resíduos que
chegam às unidades, de forma a não interferir nos serviços de coleta das cidades atendidas pelas
usinas.

3.17. A CONTRATADA deverá dispor de equipamentos e mão de obra capaz de atender às demandas
para um funcionamento eficiente das usinas, bem como controlar os processos de triagem e
compostagem.

3.18. Caberá à CONTRATADA equacionar os problemas gerados por eventuais paralisações das usinas,
devendo disponibilizar veículos e equipamentos de reserva, para u lização em caso de emergência, de
parada para manutenção preventiva ou de avarias no equipamento normal.

3.19. Na UTMB- Ceilândia, a CONTRATADA deverá implantar um programa de monitoramento que
realize, mensalmente, medições do nível freá co dos poços de monitoramento e proceda,
trimestralmente, a análise sico química e bacteriológica das amostras coletadas de solo e águas
subterrâneas, durante o período em que a operação das usinas estiver sob sua responsabilidade.

3.20. Os parâmetros sico químicos de monitoramento de que trata o item 3.19 para o solo são, no
mínimo: an mônio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, cobalto, cobre, cromo, mercúrio, molibdênio,
níquel, prata, selênio, vanádio, zinco, benzeno, toluenos, xilenos, es renos, na aleno, diclorobenzeno,
hexaclorobenzeno, tetracloroe leno, tricloro e leno, 1,1,1- tricloroetano, 1,2- diicloroetano, cloreto de
vinila, pentaclorofenol, 2,4,6- triclorofenol, fenol, aldrin e dieldrin, DDT, endrin e lindano (d-BHC),
nitrogênio na forma de nitrato e amônia.

3.21. Os parâmetros de monitoramento de que trata o item 3.19 para águas subterrâneas são:
alumínio, an mônio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, cobalto, cromo, ferro, manganês, mercúrio,
molibdênio, níquel, prata, selênio, zinco, benzeno, tolueno, xilenos, es reno, na aleno,
diclorobenzeno, hexaclorobenzeno, tetracloroe leno, tricloro e leno, 1,1,1- tricloroetano, 1,2-
dicloroetano, cloreto de vinila, pentaclorofenol, 2,4,6- triclorofenol, fenol, aldrin e dieldrin, DDT, endrin
e lindano (d-BHC), nitrogênio na forma de nitrato e amônia, além de DBO, DQO e OD (oxigênio
dissolvido), sem prejuízo aos demais parâmetros definidos na Resolução CONAMA 357/2005, e nas
condicionantes da Licença de Operação.

3.22. Na UTMB – Ceilândia, a CONTRATADA deverá realizar medições e análise nos Pontos de
Monitoramento de Águas Superficiais definidos no TAC nº13/2005 nos meses de março, junho,
setembro e dezembro, durante todo o período em que a operação das usinas es ver sob sua
responsabilidade.

3.23. É de responsabilidade da CONTRATADA contratar laboratório cer ficado para analisar as
amostras coletadas e fornecer os respec vos laudos conforme os prazos a serem estabelecidos pelo
órgão licenciador.

3.24. A CONTRATADA deverá respeitar as posturas, normas técnicas, padrões, legislações ambientais
e restrições per nentes à especificidade dos serviços, inclusive no tocante às condicionantes
estabelecidas por normas quanto ao nível de ruído (ABNT NBR 10152:1992) e à emissão de gases
poluentes e odores (Resolução CONAMA 382/2006) gerados pela operação das unidades.

3.25. Os pá os das unidades, onde são realizados a triagem deverão ser limpos no mínimo uma vez
por turno ou sempre que necessário para que não ocorra o acúmulo de resíduos e para que a boa
aparência e conservação dos locais de triagem sejam mantidas.

3.26. Além da varrição em cada turno, a CONTRATADA deverá realizar a lavagem semanal dos pá os
com água quente u lizando lavadoras de alta pressão do po industrial de forma a economizar água e
a permitir uma maior remoção das sujeiras.

3.27. A CONTRATADA deverá adequar espaço cedido e prover equipamentos áudio visual para a
recepção de visitas técnicas de alunos e profissionais, bem como manter pessoa responsável por
acompanhar e por descrever os processos realizados nas unidades.

3.27.1. A estrutura de que trata o item 3.27 deverá conter cadeiras, bebedouro, projetor, caixa de
som, microfone e ventiladores.

3.28. A CONTRATADA deverá realizar o serviço de jardinagem para conservar e manter a esté ca das
áreas ajardinadas, além da poda de árvores, capina e roçagem, de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela CONTRATANTE.

3.29. A CONTRATADA deverá durante sua permanência nas instalações manter os banheiros e
refeitórios em perfeito estado de higiene, conservação e segurança.

3.30. A CONTRATADA ficará responsável pela recuperação e reforma de dois trituradores existentes
na UTMB Ceilândia, sendo que um deles, será instalado na UTMB Asa Sul. O triturador da UTMB
Ceilândia triturará rejeitos da usina, e o triturador da UTMB Asa Sul triturará resíduos orgânicos,
podas/galhadas. As a vidades de recuperação e reforma, estão descritas na planilha memoria de
calculo Anexo C2.

3.31. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar através de profissionais capacitados os equipamentos
necessários para automação das usinas UTMB Ceilândia e UTMB Asa Sul.

3.31.1. Deverá a CONTRATADA dispor de mão de obra de engenheiro de controle e automação e
eletrotécnicos com especialidade em automação industrial para o cumprimento desta demanda e
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que serão responsáveis pela instalação do sistema de automação.

3.31.2. O acompanhamento da instalação da automação das usinas será feito pela
CONTRATANTE ou por representante por ela indicado.

3.32. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar através de profissionais capacitados duas
Briquetadeiras de rejeito, sendo uma na UTMB Ceilândia e uma na UTMB Asa sul.

Rotina de Operação

3.32.1. A operação das usinas deverá respeitar os turnos de trabalho especificados na Tabela 1,
podendo os mesmos serem alterados de acordo com o interesse da contratante e desde que
respeitado o limite de horas por dia efetivo de trabalho previsto neste Projeto Básico.

Tabela 1. Especificação dos turnos de trabalho por dia efetivo de trabalho em cada unidade.

Unidade Turnos de Trabalho

UTMB Ceilândia

06:00 às 14:00 horas

14:00 às 22:00 horas

22:00 às 06:00 horas

UTMB Asa Sul
07:00 às 15:00 horas

15:00 às 22:00 horas

3.32.2. A CONTRATADA deverá manter o piso do galpão de recepção de ambas as usinas em
perfeito estado. Essa medida é necessária para prevenir infiltrações de chorume e/ou resíduos
que possam contaminar o solo.

3.32.3. A CONTRATADA deverá adotar estratégias de operação de modo que os equipamentos
mecânicos como as escavadeiras com esteiras metálicas e as pás mecânicas não comprometam
o piso dos galpões tanto de recepção quanto de rejeito. Tais estratégias de operação devem ser
submetidas à aprovação da CONTRATANTE.

3.33. Recepção dos Resíduos

3.33.1. Os veículos que chegarem à usina deverão ser iden ficados e pesados na entrada e na
saída, registrando-se as seguintes informações: data e hora, empresa, placa, origem, po de
material, peso bruto, peso líquido e tara do caminhão.

3.33.2. A CONTRATADA deverá instalar nas balanças sistema de sinal luminoso com as cores
verde e vermelho, indicando ao motorista para prosseguir ou esperar, respec vamente de forma
a controlar o acesso à balança e evitar possíveis erros na captura do peso.

3.33.3. A CONTRATADA deverá instalar sistema de sinal luminoso, conectado ao sistema das
balanças, para o controle de tráfego na operação da pesagem, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias após a assinatura do contrato.

3.33.4. Na impossibilidade de se realizar a pesagem em balança determinada pelo SLU, poderá
ser autorizada a realização de pesagem por meio de es ma va quando, houver autorização
expressa da Diretora-Presidente ou da Diretora da DILUR/SLU, conforme a Instrução Norma va nº
04 de 12 de junho de 2017.

3.33.5. De modo a atestar a conformidade das cargas que chegam às usinas, a CONTRATANTE,
sempre que julgar necessário, poderá fazer inspeção dos resíduos e, caso verifique a sua não
conformidade, poderá suspender a sua descarga e/ou processamento.

3.33.6. Para os casos em que Resíduos dos Serviços de Saúde sejam iden ficados entre os
resíduos coletados e descarregados nas usinas, a CONTRATADA deverá separá-lo dos demais
resíduos e comunicar à AGEFIS e SLU para que as devidas providências sejam tomadas.

3.33.7. Resíduos em desconformidade para o processamento (pneus, eletrodomés cos, colchões,
resíduos da construção civil e outros), que por ventura venham a ser descarregados no galpão de
recepção, deverão ser removidos pela CONTRATADA diretamente para o galpão de rejeito para
preservar as instalações e evitar prejuízo aos equipamentos

3.34. Descarga do Material

3.34.1. Os veículos após serem pesados devem ser encaminhados ao galpão de recepção das
usinas, onde os resíduos serão descarregados.

3.35. Abastecimento das Esteiras

3.35.1.  A CONTRATADA deverá realizar o abastecimento das esteiras u lizando pá carregadeira
e/ou escavadeira de sua propriedade ou locada.

3.36. Material Reciclável

3.36.1. Os materiais recicláveis serão separados manualmente e mecanicamente por meio de
esteiras rolantes, peneiras rotativas e eletroímãs.

3.36.2. A operação manual de catação, seleção, triagem, enfardamento e comercialização de
materiais recicláveis deverá contemplar a Lei nº 462, de 22 de junho de 1993 e demais
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legislações per nentes à matéria, nas quais as referidas a vidades serão desempenhadas por
associações e coopera vas de catadores específicas, contratadas pelo SLU, visando a elevação
das condições de trabalho, econômica e social dos catadores de materiais recicláveis.

3.36.3. A separação manual envolve a separação de materiais como papel, papelão, plás co,
metais ferrosos e não ferrosos, alumínio; beneficiamento do material separado; operação de
prensagem e enfardamento; pesagem do material enfardado ou não; e sua comercialização.

3.37. Compostagem

3.37.1. Toda parcela orgânica separada e triada na UTMB - Asa Sul será encaminhada para a
UTMB – Ceilândia, onde será disposta em leiras nos pá os de compostagem para a sua completa
estabilização (maturação do composto).

3.37.2. Todo composto cru produzido na UTMB – Ceilândia também será disposto em leiras nos
pá os compostagem onde, juntamente com o composto produzido UTMB - Asa Sul, serão
monitorados quanto aos processos de compostagem, devendo as leiras serem iden ficadas por
placas contendo numeração, data de montagem e data do revolvimento ou apresentar um mapa
estratégico contendo as informações para controle e acompanhamento do processo de
compostagem em modelo a ser aprovado pela CONTRATANTE.

3.37.3. A CONTRATADA deverá apresentar ao final de cada mês uma es ma va da quan dade de
composto a ser disponibilizada para que a CONTRATANTE programe a distribuição e venda do
composto.

3.37.4. A produção de composto deverá cumprir com os critérios da Resolução CONAM/DF nº
001/2009, de 15 de dezembro de 2009 que estabelece normas, padrões e procedimentos para a
produção, distribuição, uso e monitoramento do composto orgânico de lixo (COL).

3.37.5. As leiras de compostagem devem ser dispostas em linha para facilitar o acesso de
veículos e o seu correto revolvimento.

3.37.6. O controle da produção do composto ficará sob a responsabilidade de profissional da
CONTRATADA, legalmente habilitado em seu conselho de classe.

3.37.7. A amostragem das leiras deverá obedecer a ABNT NBR 13591:1996.

3.37.8. O acompanhamento e monitoramento desse processo deverão ser feitos pela
CONTRATADA, por meio de análise em laboratório credenciado e informado mensalmente à
CONTRATANTE, sob a forma de relatório circunstanciado.

3.37.9. A CONTRATADA deverá realizar análise sico químico e biológicas mensais dos materiais
dispostos nas leiras em processo final de compostagem, com a finalidade de manter e atender às
determinações da norma CONAM/DF 001/2009. O composto deverá ficar armazenado em local
coberto e colocado a disposição do SLU que providenciará a sua re rada para distribuição e
comercialização.

3.37.10. O chorume produzido na UTMB - Ceilândia será acumulado em 6 (seis) lagoas já
existentes onde será subme do a pré-tratamento que possibilite a redução da carga poluidora
(DBO, DQO e Sólidos Totais) e correção do pH para que estes parâmetros estejam dentro dos
limites máximos permi dos. O pré-tratamento deverá ser suficiente para o seu transporte por
caminhão tanque para Estação de Tratamento de Esgotos da ETE - Melchior.

3.37.11. Ficará sob responsabilidade da CONTRATADA o transporte do chorume por meio de
caminhão tanque até a Estação de Tratamento de Esgotos da ETE - Melchior.

3.37.12. A CONTRATADA assume a responsabilidade de obter autorização sob as condições
exigidas pela Caesb para a destinação do chorume à ETE – Melchior

3.38. Transferência de Rejeito e Composto

3.38.1. Caberá à CONTRATADA a transferência de composto da unidade UTMB - Asa Sul até a
usina UTMB – Ceilândia, bem como a transferência do rejeito das referidas unidades até seu
destino final.

3.38.2. As transferências de composto e rejeito serão realizadas pela CONTRATADA por meio de
caminhão basculante de 55 m³, devendo evitar o coroamento da carga.

3.38.3. A CONTRATADA deverá realizar a perfeita lonagem dos caminhões de modo a evitar a
queda de resíduos durante o transporte em vias públicas.

3.38.4. O transporte do composto e do rejeito deverão ser realizados cumprindo todas as leis e
normas ambientais e de trânsito vigentes.

3.38.5. Caso ocorra acúmulo de composto ou de rejeito nos galpões das unidades, a
CONTRATADA deverá programar operações especiais para os domingos, sem qualquer ônus
adicional para a CONTRATANTE, ressalta-se que a CONTRATANTE deverá ser comunicada da
ação com prazo mínimo 72 horas de antecedência.

4. VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.1. Os veículos automotores, máquinas e equipamentos apresentados pela CONTRATADA deverão ser
adequados e em condições de realizar os serviços, conforme estabelecido neste Projeto Básico, sendo
mo vo de recusa do equipamento, a ausência de atendimento das orientações básicas das presentes
especificações.
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4.2. Serão aceitos para execução do primeiro ano de contrato veículos seminovos (com até 5 anos de
uso) e, após o primeiro ano, a CONTRATADA deverá subs tuir os veículos por novos (zero km) a ser
comprovado mediante vistoria, realizada pela CONTRATANTE.

4.3. A aprovação dos veículos será feita por meio de Termo de Vistoria

4.4. próprio, ANEXO D, realizado por servidor da CONTRATANTE, no ato da apresentação dos veículos.

4.5. O SLU definirá a programação visual a ser obedecida pela CONTRATADA para adesivagem dos
veículos, devendo constar, no mínimo, nome da empresa, nº do contrato, po de resíduo transportado,
datas de fabricação e entrada em operação, logomarcas do SLU e do Governo do Distrito Federal.

4.6. Todos os veículos e equipamentos deverão manter ní do e visível, um adesivo contendo os
dizeres: “A SERVIÇO DO SLU”.

4.7. Os veículos deverão ser equipados com disposi vo de rastreamento via satélite e tacógrafos
providos de disco/diagrama, sendo sempre permi do o pronto acesso da fiscalização do SLU, da
ADASA e demais órgãos de fiscalização.

4.8. A CONTRATADA deverá garan r o perfeito funcionamento dos veículos e equipamentos,
promovendo os reparos ou manutenção, sem interrupção do funcionamento normal dos serviços.

4.9. A CONTRATADA deverá manter os veículos limpos e em perfeitas condições de funcionamento,
com os disposi vos e equipamentos de segurança e proteção exigidos pela legislação, cons tuindo
obrigação contratual a sua perfeita apresentação e manutenção.

4.10. A CONTRATADA se obriga a subs tuir o equipamento e/ou veículo que não atenda às exigências
dos serviços, por determinação do SLU.

4.11. Os veículos e equipamentos deverão atender o limite padrão de controle ambiental quanto à
poluição do ar e sonora, em estrita observância às normas reguladoras, em especial a Lei Distrital nᵒ.
4.092, de 30 de janeiro de 2008 e Decreto Distrital nᵒ. 33.868, de 22 de agosto de 2012, sob pena de
subs tuição. A emissão de fumaça negra pelos veículos e equipamentos deverá atender às
prescrições do PROCONVE e da EURO3.

4.12. A CONTRATADA deverá prover todo e qualquer equipamento necessário ao bom desempenho
dos serviços, atendendo aos melhores padrões de qualidade.

4.13. As marcas, os modelos e outras caracterís cas dos veículos e equipamentos ficarão a critério da
CONTRATADA, desde que atenda às especificações mínimas exigidas nos itens 4.16 a 4.26.

4.14. A CONTRATADA será inteiramente responsável por todas as despesas rela vas às máquinas,
equipamentos e ferramentas u lizadas nos serviços, cabendo-lhe, inclusive, o fornecimento de todo e
qualquer componente, peças de reposição, combus veis, lubrificantes e outros elementos necessários
à sua boa operação e manutenção, durante a vigência do Contrato. Todos os veículos, máquinas e
equipamentos deverão sofrer manutenção preven va, inclusive lubrificação e troca de óleo,
preferencialmente em horário que não afete ou interrompa as a vidades operacionais. A
CONTRATADA deverá proporcionar as condições necessárias à plena execução das a vidades,
inclusive no referente ao fornecimento de combustível, peças e outros insumos.

4.15. A pintura dos veículos e equipamentos deverá ser feita de acordo com as cores e padrões a
serem aprovados pelo SLU e deverá constar escrito, nas duas laterais “A serviço do SLU – 3213 0153 e
3213 0150.

4.16. Os Quantitativos mínimos de Veículos e Equipamentos para este objeto estão na Tabela 2

Tabela 2. Quantitativos mínimos estimados de veículos e equipamentos por serviço.

DESCRIÇÃO

(Mínima)
UNID

UTMB

Ceilândia

UTMB

Asa
Sul

COMPOSTAGEM
E REJEITO
USINAS

(Ceilândia/Asa
Sul)

APOIO
USINAS

(Ceilândia/Asa
Sul)

Caminhão Toco (4x2), peso bruto
total 13.000 Kg, carga ú l máxima
7.925 Kg, distância entre eixos
4,80 metros, potência 189CV +
Caçamba metálica basculante com
capacidade de 6 m³

CJ 3 1 - -

Caminhão Trucado (6x2), peso
bruto total 23.000 Kg, carga ú l
máxima 15.378 Kg, distância entre
eixos 4,80 metros, potência 326CV
+ Caçamba metálica basculante
com capacidade de 10 m³

CJ 1 - - -

Carreta Cavalo Mecânico (4x2),
peso bruto total combinado 49.000
Kg, carga ú l máxima 66.000 Kg,
distância entre eixos 4,80 metros,
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potência 326CV + Caçamba
metálica basculante com
capacidade de 55 m³ sobre chassi
Semirreboque em aço estrutural de
alta resistência 3 eixos

CJ - - 5 -

Caminhão Trucado (6x2), peso
bruto total 23.000 Kg, carga ú l
máxima 15.378 Kg, distância entre
eixos 4,80 metros, potência 326CV
+ Tanque po Limpadora de
sucção, tanque 11.000 litros,
bombas 340m³/min

CJ 1    

Pá carregadeira sobre rodas,
potência líquida mínima de 173
HP, capacidade da caçamba de
2,5m³ no mínimo

CJ 1 2
2

 
-

Escavadeira hidráulica sobre
esteiras, caçamba mínima de
1,4m³ e potência líquida de 147HP

CJ 2 - - -

Veículo Pick-up, motor 104CV,
transmissão manual, direção
hidráulica, compar mento de
carga 924 litros

Unid. - - - 1

Sprinter Van 15+1 lugares, motor
Diesel 146CV, 110kW, 3.800 rpm,
transmissão manual, tração
traseira, distância entre eixos 3,66
metros

Unid. - - - 1

Automação por CLP contendo,
supervisório, quadros de
automação ligados aos quadros
elétricos existentes por meio de
relés e contatoras e CLP.

CJ 1 1 - -

Prensa Briquetadeira Mecânica,
ferramental de prensagem de
Ø100mm, força máxima de
compactação de 35 toneladas

Unid.

 
1 1 - -

4.17. Caminhões tipo basculante

4.17.1. Com carroceria montada adequadamente sobre chassi, com capacidade compa vel aos
pos de serviços a que se des na (para transporte de resíduos da coleta sele va, compostagem

e rejeitos), canto arredondado, disposi vo de travamento da tampa traseira com acionamento na
cabine do veículo e suporte para pás e vassouras, que constituem equipamentos obrigatórios.

4.17.2. O perfil básico deste po de unidade de frota será cons tuído por caminhões basculantes

de 6/8 m3 e de 10/12 m3, a saber:

4.17.2.1. Chassis c/ PBT mínimo de 13.000 kg, tração (4x2), motor diesel, equipado com
caçamba basculante de 6/8m³, de capacidade volumétrica ú l (aberta superiormente),
fabricada em aço, com formato retangular.

4.17.2.2. Chassis c/ PBT mínimo de 23.000kg, tração (6x2), motor diesel, equipado com
caçamba basculante de 10/12 m³ de capacidade volumétrica ú l (aberta superiormente),
fabricada em aço, com formato retangular, sem perfis intermediários.

4.17.2.3. O chassi terá grade inferior protetora do radiador.

4.17.2.4. A caçamba deverá ser construída em aço e soldada eletricamente (internamente a
caçamba), com todos os cordões de solda con nuos, a fim de evitar-se vazamento de
líquido oriundo da carga, devendo ser cons tuída de fundo, laterais, parte frontal, porta
traseira com articulação suspensa e protetor da cabine.

4.17.2.5. O sistema hidráulico contará com acionamento direto ou indireto, bomba
hidráulica, reservatório de óleo, tubulações e comandados do interior da cabine, com
ângulo de basculamento de no mínimo 45º e no tempo de 60 (sessenta) segundos.

4.17.2.6. Os sistemas de iluminação e sinalização devem estar em consonância com as
normas do CONTRAN, devendo ser instalados nas laterais do equipamento, na parte
inferior, dois faróis de serviço (um do lado direito e outro do lado esquerdo), direcionados
para a área de trabalho da guarnição. O veículo deve ser bem visualizado de longe, ou seja,
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possuir, na parte superior dianteira, iluminação especial de alerta do po sinalizador
sequencial com 2 rota vos com lâmpadas H1 nas extremidades e 2 estrobos no centro.
Deve ser instalado sensor traseiro a vado automa camente quando acionada a marcha à
ré com emissão de sinais sonoros.

4.17.2.7. O veículo deverá ser equipado com Rastreador Veicular compa vel com as
seguintes especificações: Frequência: Quadriband: 850/900/1800/1900MHz; Receptor
GPS/GNSS; Precisão de posição: autônoma <2,5 m SBAS 2,0 m; Protocolo de transmissão:
TCP, UDP, SMS; Antena GSM: somente interna; Antena GPS: interna por padrão com opção
de externa; Capacidade de reconfiguração em campo via rede GSM (recepção de comandos
via TCP/UDP), possibilitando o monitoramento do veículo em tempo real pela
CONTRATANTE e CONTRATADA.

4.17.3. Deverão ser observados os seguintes complementos:

4.17.3.1. Para-lamas nas rodas traseiras, dotados de anteparos dianteiros e traseiros,
montados de maneira a permi rem sem dificuldade a troca de pneus, cada conjunto
complementado de para-barro de borracha maciça;

4.17.3.2. Na traseira do veículo deve ser instalado para-choque contendo engate para
tração de semirreboque de acordo com as normas do CONTRAN;

4.17.3.3. A carroceria deve ser provida, em sua volta, de ganchos para amarração de lona
de cobertura do material a ser transportado;

4.17.3.4. Deve ser previsto sistema de acesso à carroceria, pelas duas laterais;

4.17.3.5. Também deve ser instalada Tela lona Cobertura de Caminhões 100 % POLIÉSTER
P/ Caçambas;

4.17.3.6. Controle de velocidade por Tacógrafo digital nos veículos que circularem dentro e
fora das usinas.

4.18. Caminhão Tanque:

4.18.1. Montados sobre chassis de Peso Bruto Total - PBT mínimo de 23.000 Kg, tração (6x2),
motor diesel equipados com canhão de água, bicos de pato dianteiros e mangote na traseira com
carretel, com pipa de água de seção transversal de formato elíp co nas capacidades de 11.000
litros.

4.18.2. O caminhão pipa deverá ser provido de iluminação externa para visualização dos
comandos de controle.

4.18.3. O acionamento do equipamento não poderá ser feito por motor à combustão, atendendo
aos limites de ruído estabelecidos na legislação vigente, medidos conforme preconizado na
norma ABNT NBR 15.145:2004.

4.18.4. Os sistemas de iluminação e sinalização devem estar em consonância com as normas do
CONTRAN. O veículo deve ser bem visualizado de longe, ou seja, possuir, na parte superior
dianteira e traseira, iluminação especial de alerta do tipo sinalizador sequencial, sendo:

4.18.4.1. Sinalizador dianteiro: rota vo com lâmpadas H1 nas extremidades e 2estrobos no
centro;

4.18.4.2. Sinalizador traseiro: composto de 2 módulos, sendo cada módulo com 5 lanternas
de 48 LED de alto brilho com intensidade de luz superior a 4.180 mcd., com formato de seta
nas 2 extremidades, com controlador de comando eletrônico intermitente e sequencial;

4.18.4.3. Deve ser instalado sensor traseiro a vado automa camente quando acionada a
marcha à ré com emissão de sinais sonoros.

4.18.4.4. O veículo deverá ser equipado com Rastreador Veicular compa vel com as
seguintes especificações: Frequência: Quadriband: 850/900/1800/1900MHz; Receptor
GPS/GNSS; Precisão de posição: autônoma <2,5 m SBAS 2,0 m; Protocolo de transmissão:
TCP, UDP, SMS; Antena GSM: somente interna; Antena GPS: interna por padrão com opção
de externa; Capacidade de reconfiguração em campo via rede GSM (recepção de comandos
via TCP/UDP), possibilitando o monitoramento do veículo em tempo real.

4.19. O abastecimento do tanque deverá ser por gravidade, por hidrante e por sucção e o
esvaziamento do mesmo deverá ser com a u lização da bomba, conjugada aos bicos de pato, mangote
traseiro, ou por gravidade.

4.20. Como complementos, o equipamento deverá ser provido de passadiço na parte superior do
tanque (sen do longitudinal), escada para acesso ao passadiço (na traseira do tanque),
compar mentos para guarda de mangotes e caixa para guarda de mangueiras flexíveis, ferramentas e
utensílios.

4.21. Deverão ser observados os seguintes complementos:

a) Para-lamas nas rodas traseiras, dotados de anteparos dianteiros e traseiros, montados
de maneira a permi rem sem dificuldade a troca de pneus, cada conjunto complementado
de para-barro de borracha maciça;

b) Na traseira do veículo deve ser instalado para-choque contendo engate para tração de
semirreboque de acordo com as normas do CONTRAN;
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c) Controle de velocidade por Tacógrafo digital nos veículos que circularem dentro e fora
das usinas.

4.22. Pá Carregadeira

4.22.1. Equipamento com tração nas 4 (quatro) rodas, potência mínima de 173 HP e caçamba
coroada com capacidade mínima de 2,5 m³. Carga está ca de tombamento de 10.800 Kgf no
mínimo em linha reta, altura livre de despejo de 2.700 mm (dois mil e setecentos milímetros) no
mínimo, com ângulo de descarga de 45º, peso operacional de 19.234 kg no mínimo com caçamba.

4.22.2. O sistema hidráulico deverá conter cilindros hidráulicos de elevação e inclinação, de
dupla ação com hastes cromadas com ar culação do chassi, de 35º (trinta e cinco graus) no
mínimo p/ cada lado;

4.22.3. O sistema de freio deverá ser cons tuído por freio de serviço a disco nas 4 rodas, em
banho de óleo, montados nas extremidades dos eixos, de operação totalmente hidráulica,
completamente vedados e refrigerados por circulação de óleo;

4.22.4. O sistema de painel deverá ter horímetro, luzes indicadoras de direção, luz alta, carga da
bateria, luz de advertência para baixa pressão de óleo do motor, baixa pressão de ar do freio,
freio de estacionamento, nível de combustível, temperatura da água do motor;

4.22.5. Os pneus deverão ser radiais 20.5 R 25 ou 23.5 R 25;

4.22.6. A caçamba deverá conter lâmina reta para aplicação geral, com capacidade mínima de
3m³ coroada;

4.22.7. A cabine deverá ser semifechada para proteção do operador contra intempéries, com teto,
para-brisa dianteiro, limpador do para-brisa, vidro traseiro, banco acolchoado com regulagens;

4.22.8. O trem de força deverá ser do po servo transmissão automá ca com conversor de torque
ou transmissão hidrostática;

4.22.9. O equipamento deverá conter ainda: cinto de segurança com 2 (dois) pontos, assento do
operador ajustável, escada de acesso à cabine, sistema de segurança do motor (tipo cigarra) para
detectar superaquecimento, sistema an vandalismo (para bateria, combus vel, óleo hidráulico e
do motor), pneu reserva completo, chave de roda, ex ntor de incêndio e espelhos retrovisores
externos (esquerdo e direito).

4.22.10. O veículo deverá ser equipado com Rastreador Veicular compa vel com as seguintes
especificações: Frequência: Quadriband: 850/900/1800/1900MHz; Receptor GPS/GNSS; Precisão
de posição: autônoma <2,5 m SBAS 2,0 m; Protocolo de transmissão: TCP, UDP, SMS; Antena GSM:
somente interna; Antena GPS: interna por padrão com opção de externa; Capacidade de
reconfiguração em campo via rede GSM (recepção de comandos via TCP/UDP), possibilitando o
monitoramento do veículo em tempo real;

4.22.11. Controle de velocidade por Tacógrafo digital nos veículos que circularem dentro e fora
das usinas.

4.23. Escavadeira

4.23.1. Equipamento com tração sobre esteiras, potência mínima de 147 HP, peso operacional de
17.900 Kgf no mínimo em linha reta, altura livre de despejo de 3.030 mm (três mil e trinta
milímetros) no mínimo, lança de alcance de 5,1 metros, braço de raio de 2,2 metros, sapatas de
esteira de garras triplas de 790mm, caçamba GD de 1,4m³ no mínimo.

4.23.2. O mecanismo de oscilação deverá ter torque de oscilação de 44,7 kNm e velocidade de
oscilação de 8,9 rpm;

4.23.3. O sistema de comando deverá ter força máxima na barra de tração de 156kN, inclinação
máxima de 35º/70% e velocidade máxima de percurso de 4,8 km/h;

4.23.4. O sistema hidráulico deverá ter pressão máxima de oscilação em 22.600kPa, sistema
piloto de pressão máxima de 4.120 kPa, cilindro da lança com diâmetro interno de 110 mm,
cilindro da lança com curso de 1.163mm, cilindro do braço com diâmetro interno de 120 mm,
cilindro do braço com curso de 1.331mm, cilindro da caçamba com diâmetro interno de 110mm,
cilindro da caçamba com curso de 1.039mm, sistema principal com fluxo máximo total com
272l/min., pressão máxima do equipamento de 35.000kPa, sistema piloto de fluxo máximo de
23,7l/min. E sistema de oscilação com fluxo máximo de 136l/min.;

4.23.5. O sistema de capacidade de reabastecimento em serviço terá sistema de arrefecimentode
19,53 litros, comando final de 6,0 litros, sistema hidráulico (incluindo tanque) de 100 litros,
reservatório hidráulico de 85 litros, compar mento de óleo do Motor (com filtro) de 16 litros,
capacidade do tanque de combustível de 300 litros e comando de oscilação de 3 litros;

4.23.6. O sistema de esteiras terá, número de roletes superiores (cada lado) 2 peças, número de
sapatas (cada lado) 44 peças e número de roletes de esteira (cada lado) 7 peças;

4.23.7. O dimensionamento da lança, lança de alcance de 5,1 metros, braço com raio de 2,6
metros, altura de transporte incluindo altura da alça da sapata de 3.030 mm, altura de transporte
com barra de Segurança 2940.0 mm, comprimento de transporte de 8540mm, raio de oscilação
traseira 2.500 mm, comprimento até o centro dos roletes de 3170 mm, comprimento da esteira de
3970 mm, vão livre sobre o solo de 460mm, bitola da esteira de 1990 mm, largura de
transporte/sapatas de 500 mm/2.490 mm, largura de transporte/sapatas de 600 mm/2590 mm,
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largura de transporte/sapatas de 790 mm/2.780,0 mm, altura da cabine 2.870 mm, altura da
cabine com proteção superior de 3020mm, folga do contrapeso sem altura da alça da sapata
de1.000 mm;

4.23.8. O equipamento deverá conter ainda: cinto de segurança com 2 (dois) pontos, assento do
operador ajustável, escada de acesso à cabine, sistema de segurança do motor (tipo cigarra) para
detectar superaquecimento, sistema an vandalismo (para bateria, combus vel, óleo hidráulico e
do motor), pneu reserva completo, chave de roda, ex ntor de incêndio e espelhos retrovisores
externos (esquerdo e direito).

4.23.9. O veículo deverá ser equipado com Rastreador Veicular compa vel com as seguintes
especificações: Frequência: Quadriband: 850/900/1800/1900 MHz; Receptor GPS/GNSS; Precisão
de posição: autônoma <2,5 m SBAS 2,0 m; Protocolo de transmissão: TCP, UDP, SMS; Antena GSM:
somente interna; Antena GPS: interna por padrão com opção de externa; Capacidade de
reconfiguração em campo via rede GSM (recepção de comandos via TCP/UDP), possibilitando o
monitoramento do veículo em tempo real;

4.23.10. Controle de velocidade por Tacógrafo digital nos veículos que circularem dentro e fora
das usinas.

4.24. Van/micro ônibus

4.24.1. Veículo montado em chassis com PBT mínimo 3.880 kg, motor diesel de 146CV, 3.800 rpm,
direção hidráulica, com carroceria po furgão e capacidade para transporte de no mínimo 15
(quinze) pessoas sentadas mais o motorista.

4.24.2. O veículo deverá ser dotado de bancos de passageiros do po fixo, ar condicionado, com
porta de correr na lateral e portas de abrir na traseira.

4.24.3. O compartimento dianteiro deve ter bancos anatômicos com forração lavável;

4.24.4. Os sistemas de iluminação e sinalização devem estar em consonância com as normas do
CONTRAN. O veículo deve ser bem visualizado de longe, ou seja, possuir, na parte superior
dianteira e traseira iluminação especial de alerta do tipo sinalizador sequencial, sendo:

4.24.4.1. Sinalizador dianteiro: rota vo com lâmpadas H1 nas extremidades e 2estrobos no
centro;

4.24.4.2. Sinalizador traseiro: composto de 2 módulos, sendo cada módulo com 5 lanternas
de 48 LED de alto brilho com intensidade de luz superior a 4.180mcd., com formato de seta
nas 2 extremidades, com controlador de comando eletrônico intermitente e sequencial;

4.24.4.3. Deve ser instalado sensor traseiro a vado automa camente quando acionada a
marcha à ré com emissão de sinais sonoros;

4.24.4.4. O veículo deverá ser equipado com Rastreador Veicular compa vel com as
seguintes especificações: Frequência: Quadriband: 850/900/1800/1900MHz; Receptor
PS/GNSS; Precisão de posição: autônoma <2,5 m SBAS 2,0 m; Protocolo de transmissão:
TCP, UDP, SMS; Antena GSM: somente interna; Antena GPS: interna por padrão com opção
de externa; Capacidade de reconfiguração em campo via rede GSM (recepção de comandos
via TCP/UDP), possibilitando o monitoramento do veículo em tempo real.

2.24.5. A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE login com perfil de acesso total e
irrestrito ao Sistema de Monitoramento de Frotas utilizado pela CONTRATADA.

2.24.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar os sinais de localização, em tempo real, de cada
veículo para o sistema a ser desenvolvido pela CONTRATANTE.

2.24.7. Os veículos que circulam dentro e fora das usinas deverão possuir controle de velocidade
por Tacógrafo digital.

2.25. Veículo Leve Utilitário

2.25.1. U lizado no transporte de equipamentos, ferramentas, peças e u lidades, com
capacidade para 900 litros de carga no mínimo, motor de 104 CV, cambio manual de cinco
marchas e 5.250 rpm.

2.25.2. Deverá ter as seguintes especificações:

2.25.2.1.  Freios as disco ventilados na parte frontal e freios traseiros a disco;

2.25.2.2.  Direção hidráulica e transmissão manual de 5 velocidades;

2.25.2.3. Pneus de 205/60 R15 montados em rodas 6jx15;

2.25.2.4. Os veículos e equipamentos deverão atender aos limites padrão de controle
ambiental quanto à poluição sonora e do ar, em estrita observância às normas específicas
aplicáveis, sob pena de imediata substituição dos mesmos;

2.25.2.5. O veículo deverá ser equipado com Rastreador Veicular compa vel com as
seguintes especificações: Frequência: Quadriband: 850/900/1800/1900MHz, Receptor
GPS/GNSS; Precisão de posição: autônoma <2,5 m SBAS 2,0 m, Protocolo de transmissão:
TCP, UDP, SMS; Antena GSM: somente interna; Antena GPS: interna por padrão com opção
de externa; Capacidade de reconfiguração em campo via rede GSM (recepção de comandos
via TCP/UDP), possibilitando o monitoramento do veículo em tempo real;

2.25.2.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar os sinais de localização, em tempo real, de
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cada veículo para o sistema a ser desenvolvido pela CONTRATANTE;

2.25.2.7. Controle de velocidade por Tacógrafo digital nos veículos que circularem dentro e
fora das usinas.

2.26. Automação das Usinas

2.26.1. Sistema supervisório contendo os seguintes itens, Licença (hardkey) runtime que atenda
2048 tags (sendo 1 acesso local e 2 remotos via TCP/IP), Licença de desenvolvimento de 4096
tags (uma apenas), dois Monitores de 42 polegadas e dois PC industrial com processadores i5 ou
superior e Windows 10 Professional sendo, um em cada usina;

2.26.2. Na UTMB - Ceilândia dois QUADROS DE AUTOMAÇÃO ligados aos quadros elétricos
existentes por meio de relés e contatoras, CLP com uma fonte de alimentação chaveada dedicada
ao CLP para cada quadro, uma CPU com memória de 4MBpara cada quadro, 128 entradas digitais
para cada quadro, 32 saídas digitais para cada quadro, 8 entradas analógicas para cada quadro, 8
saídas analógicas para cada quadro, uma comunicação por Ethernet para cada quadro, bones
duplos para todas entradas e saídas do CLP, 32 relés po MUR, 100 m cabo STP cat5 (ou
superior) blindado, 1 switch padrão industrial que atenda 6 pontos e um So ware de
Programação (versão profissional).

2.26.3. Na UTMB - Asa Sul dois QUADROS DE AUTOMAÇÃO ligados aos quadros elétricos
existentes por meio de relés e contatoras, CLP com uma fonte de alimentação chaveada dedicada
ao CLP para cada quadro, uma CPU com memória de 4MB para cada quadro, 64 entradas digitais
para cada quadro, 24 saídas digitais para cada quadro, 8 entradas analógicas para cada quadro, 8
saídas analógicas para cada quadro, uma comunicação por Ethernet para cada quadro, bones
duplos para todas entradas e saídas do CLP, 32 relés po MUR, 100m cabo STP cat5 (ou superior)
blindado, 1 switch padrão industrial que atenda 6 pontos e um So ware de Programação (versão
profissional).

4.27. Brinquetadeiras

4.27.1. Prensa Briquetadeira Mecânica, ferramental de prensagem de Ø100mm, com pressão na
face do Briquete=450kgf/cm², força máxima de compactação de 35 toneladas,
capacidadeprodu vanominalde2000kg/h e com alimentação elétrica (Trifásico/Neutro) de
220/380/440Vca a 60Hz.

4.28. Do Controle e Transporte de Veículos – CTR

4.28.1. Para fins de monitoramento integrado, em cada viagem realizada, e para todos os
veículos, será emi do, pela CONTRATADA, o Controle de Transporte de Resíduos – CTR, em
modelo e formato aprovado pelo SLU, devidamente validado pelo fiscal do CONTRATANTE, que
conterá, no mínimo, o registro dos dados do veículo, do motorista, dos pesos de entrada e saída
do ponto de descarga e da identificação dos locais de proveniência dos resíduos.

5. DAS INSTALAÇÕES

5.1. A CONTRATADA poderá u lizar das instalações pertencentes ao SLU para manutenção e
conservação de seus veículos, máquinas e equipamentos desde que atendam plenamente às
legislações ambientais do DF e federais, com sistemas adequados inclusive para lavagem e
garageamento.

5.2. O SLU permi rá a u lização, por parte da CONTRATADA, e no mesmo prazo de vigência do
contrato, das instalações fixas e complementares discriminadas anteriormente, mediante Termo de
Permissão de Uso cuja minuta é apresentada no ANEXO G – Termo de Permissão de Uso. A sua
u lização será exclusiva e sem ônus, cabendo à CONTRATADA a manutenção e eventual recuperação
das instalações do SLU.

5.3. A CONTRATADA deverá instalar em cada usina Circuito Fechado de Televisão com 20 pontos de
monitoramento alocados estrategicamente para acompanhar áreas internas e externas das unidades.

5.4. É obrigação da CONTRATADA dispor de sistema de captação de águas servidas ligado à rede
coletora de esgoto ou a um sistema de tratamento adequado para o recebimento das águas u lizadas
na lavagem das usinas, veículos e maquinários.

5.5. A CONTRATADA poderá u lizar garagem ou pá o de estacionamento, escritório para controle e
planejamento das a vidades, bem como instalações para atendimento de seu pessoal operacional,
além de ves ário com chuveiros, sanitários, armários e refeitório compa veis com o número de
empregados.

5.5.1. As instalações cedidas deverão ser obrigatoriamente vistoriadas pela CONTRATADA, a fim
de se conhecer as suas condições operacionais e o consequente planejamento de ações para as
fases de mobilização e operação do contrato.

5.5.2. A CONTRATADA será responsável por todas as modificações/recuperações necessárias das
instalações eventualmente cedidas pelo SLU, inclusive pelos custos decorrentes das mesmas. As
modificações/alterações deverão ser sempre aprovadas pelo SLU.

5.5.3. As benfeitorias eventualmente introduzidas pela CONTRATADA passarão a integrar o
patrimônio do CONTRATANTE.

5.6. As despesas de água e energia elétrica das instalações correrão às expensas da CONTRATADA.

5.7. Sempre que realizar alguma manutenção, subs tuição, instalação ou modificação/recuperação
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nas instalações, a CONTRATADA deverá visar, prioritariamente, o uso de equipamentos ou tecnologias
que almejem a economia de água e energia elétrica.

5.8. A CONTRATADA deverá adotar, junto aos seus funcionários, medidas em sua ro na de operação
que visem diminuir o desperdício de água e energia elétrica a fim de colaborar com o uso racional dos
recursos hídricos.

5.9. A CONTRATADA deverá dispor de um adequado sistema de manutenção e conservação das
instalações sicas da UTMB – Asa Sul e da UTMB – Ceilândia e garan r o perfeito funcionamento e a
manutenção de seus equipamentos eletromecânicos, bem como efetuar os serviços de pintura que se
façam necessários, visando manter os padrões exigidos pela contratante.

5.10. A CONTRATADA será responsável pela conservação e manutenção de toda a área interna das
usinas, bem como da grade/muro que separa o terreno das unidades das áreas exteriores.

5.11. Deverão ser cumpridas todas as regras de sinalização do tráfego e circulação de veículos nas
áreas das usinas.

5.12. A CONTRATADA deverá estabelecer e submeter à aprovação da CONTRATANTE um calendário
para o controle de pragas e efetuar a desra zação e desbara zação por meio de empresas
especializadas na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas de acordo com
Resolução RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009.

6. PESSOAL

6.1. O quan ta vo de mão de obra para prestação dos serviços foi definida considerando as
características físicas e particularidades de cada usina.

Tabela 3. Quantitativos estimados de mão de obra para UTMB - Ceilândia

Discriminação Quantidade

PESSOAL FIXO

Motorista 13,0

Operador de Pá Carregadeira 9,0

Ajudante 15,0

Operador de Quadro de Comando 4,0

Mecânico 9,0

Auxiliar de Mecânico 6,0

Mecânico de Autos 9,0

Auxiliar de Mecânico de Autos 3,0

Eletricista 3,0

Soldador 3,0

Balanceiro 4,0

Agente de Portaria 12,0

Vigia 8,0

Borracheiro 3,0

Auxiliar Administrativo 2,0

Técnico em Segurança do Trabalho 1,0

Encarregado 6,0

EQUIPE DE
APOIO

Almoxarife* 0,5

Abastecedor 1,0

Funileiro de Autos 1,0

Bombeiro Hidráulico 1,0

Pedreiro 1,0

Pintor de Autos 1,0

Auxiliar Administrativo** 0,5
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       * e ** Mão de obra rateada entre os serviços P1 e P2.

 

Tabela 4. Quantitativos estimados de mão de obra para UTMB – Asa Sul.

Discriminação Quantidade

PESSOAL FIXO

Motorista 1,0

Operador de Pá Carregadeira 2,0

Ajudante 4,0

Operador de Quadro de Comando 2,0

Mecânico 4,0

Auxiliar de Mecânico 1,0

Mecânico de Autos 1,0

Auxiliar de Mecânico de Autos 1,0

Eletricista 2,0

Soldador 2,0

Balanceiro 3,0

Agente de Portaria 2,0

Vigia 8,0

 

Borracheiro 2,0

Auxiliar Administrativo 2,0

Técnico de Segurança no Trabalho 1,0

Encarregado 2,0

EQUIPE DE
APOIO

Almoxarife* 0,5

Abastecedor 1,0

Funileiro de Autos 1,0

Bombeiro Hidráulico 1,0

Pedreiro 1,0

Pintor de Autos 1,0

Auxiliar Administrativo** 0,5

* e ** Mão de obra rateada entre os serviços P1 e P2.

 

Tabela 5. Quantitativos estimados de mão de obra para o transporte de rejeito e composto.

Discriminação Quantidade

PESSOAL FIXO

Motorista 8,0

Operador de Pá Carregadeira 3,0

Ajudante 5,0

 
6.2. Caberá exclusivamente à CONTRATADA a contratação e admissão de trabalhadores que se façam
necessários ao desempenho do objeto a ser contratado, estando sob sua responsabilidade os
encargos sociais, trabalhistas e securitários, assim como o fornecimento de uniformes, equipamentos
de proteção individual e cole va, itens de segurança, equipamentos e materiais para emergências e
outras exigências das leis trabalhistas.

6.3. Será de responsabilidade da CONTRATADA as providências necessárias para o recrutamento,
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administração, transporte, acomodação, alimentação e quaisquer outras questões relacionadas à mão
de obra necessária para a operação e manutenção de suas instalações e equipamentos.

6.4. A CONTRATADA deverá empregar mão de obra suficiente, competente e qualificada, legalmente
habilitada para a execução eficiente dos serviços de operação e manutenção das usinas, bem como do
transporte de composto.

6.5. A CONTRATADA deverá manter uma reserva técnica de mão de obra conforme as recomendações
para reposição de profissional ausente, contidas nos Encargos e Leis Sociais estabelecidos.

6.6. A equipe da CONTRATADA deverá apresentar-se devidamente asseada, uniformizada, portando os
equipamentos de proteção individual necessários ao desempenho de suas funções, além de outros
eventuais itens de segurança, conforme legislação vigente, u lizando crachá de iden ficação fixado
de modo visível, no qual conste o nome e/ou símbolo da empresa, assim como o nome do empregado
e sua função.

6.7. A CONTRATANTE deverá ordenar a imediata re rada do local, bem como a subs tuição de
funcionário da CONTRATADA que es ver sem uniforme ou crachá, cuja conduta seja prejudicial ao
bom andamento do serviço e/ou que dificultar a sua fiscalização, ou ainda, cuja permanência na área,
a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, não cabendo à mesma qualquer responsabilidade,
mesmo se venha dar origem à ação judicial.

6.8. A frequência diária dos trabalhadores deverá ser registrada mecânica ou eletronicamente, para
fins de controle da mão de obra efetivamente empregada.

6.9. É absolutamente vedada ao pessoal da CONTRATADA a execução de serviços que não sejam os
do objeto contratual com o SLU.

6.10. A CONTRATADA u lizará algum sistema de comunicação (rádio, tele-mensagem ou similar) que
possibilite o contato imediato entre seus encarregados, subencarregados e/ou fiscais responsáveis
por cada atividade, com o objetivo de agilizar e garantir a segurança e a qualidade dos serviços.

6.11. A CONTRATADA responderá perante terceiros, como única responsável, durante a vigência do
contrato, pelos atos pra cados por seus funcionários e pelo uso de veículos e equipamentos,
excluindo a CONTRATANTE de qualquer reclamação ou indenização.

6.12. É proibido aos empregados da CONTRATADA fazer catação ou triagem de resíduos, ingerir
bebidas alcóolicas em serviço e quaisquer outros pos de entorpecentes, ou pedir gra ficações ou
donativos de qualquer espécie.

7. DOS UNIFORMES E EPI

7.1. A CONTRATADA deverá fornecer e repor, obrigatoriamente sob suas expensas e responsabilidade,
todo e qualquer equipamento e material de proteção individual e cole va para a realização das
tarefas, conforme NR 06 da Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

7.1.1. Quando de uso obrigatório, no início do contrato de trabalho, a CONTRATADA fornecerá
aos seus empregados gratuitamente 02 (dois) conjuntos de uniformes completos e 01 (um) par de
meias e calçados, sendo que, a cada seis meses será entregue 01 (um) novo conjunto de
uniforme.

7.1.2. A CONTRATADA fornecerá a todos os seus empregados noturnos 01 (uma) ves menta po
japona (agasalho de frio) a cada 12 meses.

7.1.3. A CONTRATADA fornecerá aos funcionários que trabalham ao ar livre 01 (uma) capa de
chuva por ano e protetor solar para uso diário.

7.1.4. No caso das a vidades que fazem uso de água para lavagem, a CONTRATADA deverá
fornecer a seus empregados 01 (um) par de botas de borracha.

7.1.5. Verificado o desgaste do uniforme que o torne inu lizável ou inapresentável, a
CONTRATADA entregará 02 (dois) conjuntos de uniformes obedecida a frequência de 06 (seis)
meses.

7.2. Os funcionários da CONTRATADA somente poderão prestar os serviços com os equipamentos de
proteção individual (EPI) completos e em bom estado, sendo que tais EPI deverão ser subs tuídos
sempre que não houver mais condições de uso, mesmo que estejam dentro do prazo.

7.3. Os uniformes e EPI são de uso individual obrigatório e devem seguir modelo, prazo de validade e
logomarca indicados pelo SLU.

7.4. Todos os empregados da CONTRATADA deverão desenvolver suas a vidades devidamente
uniformizados, exceção feita ao Encarregado e Engenheiro responsável.

8. DOS PRAZOS E APRESENTAÇÕES DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

8.1. Dos Prazos

8.1.1. Da apresentação do Planejamento para a Operação das Usinas de Tratamento:

8.1.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do
contrato, os Planos de Trabalho com o cronograma de manutenção preventiva das usinas.

8.1.1.2. Estes planos deverão ser aprovados pela Diretoria Técnica DITEC e Diretoria de
Limpeza Urbana - DILUR, no prazo de até 20 (vinte) dias, após data de apresentação pela
CONTRATADA.
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8.1.1.3. A não aprovação do(s) Plano(s) referido(s) no subitem 8.1.1.2 não impedirá o início
da execução dos serviços, devendo a CONTRATADA apresentar o Plano devidamente
ajustado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias.

8.1.2. Da apresentação dos Veículos e Equipamentos

8.1.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do
contrato, os equipamentos que fazem parte deste Projeto Básico.

8.1.2.2. A CONTRATADA poderá u lizar equipamentos usados com até 05(cinco) anos de
vida ú l, pelo prazo de até um ano da assinatura do contrato. Após o primeiro ano, a
CONTRATADA deverá substituir os veículos e equipamentos por novos conforme item 4.2.

8.1.2.3. A DITEC e DILUR terão 5 (cinco) dias para aprovação dos veículos.

8.1.2.4. Quando do recebimento do veículo, a CONTRATADA deverá apresentar, à DILUR,
cópia do CRLV (Cer ficado de Registro e Licenciamento do Veículo) emi do pelo DETRAN-
DF dos veículos e máquinas colocados para operar nas usinas, em até 05 dias.

8.1.2.5. Quando da troca de veículos, ficará sob responsabilidade da CONTRATADA a
re rada dos adesivos, sendo obrigatório que ocorra de imediato a devolução ao SLU, sob
pena de aplicação das sanções previstas no contrato.

8.1.3. Da Ocupação das Usinas

8.1.3.1. Fica a CONTRATADA responsável por mobilizar em até 30 (trinta) dias após a
assinatura do Contrato.

9. DA GRAVIMETRIA

9.1. A CONTRATADA realizará análises gravimétricas dos rejeito das usinas, iden ficando a unidade
de operação, de forma a apresentar os seguintes parâmetros: densidade; teor de umidade,
composição qualita va dos itens citados na TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS (ANEXO B)
representada em percentual e peso.

9.2. As análises deverão ser realizadas semestralmente (a 1ª no sexto mês de contrato) e atender as
metodologias definidas no ANEXO A.

9.3. O critério de amostragem para a realização da gravimetria deverá ser aprovado pela
CONTRATANTE, anterior ao início das atividades.

9.4. A CONTRATANTE ficará responsável pelo monitoramento da gravimetria realizada pela
CONTRATADA.

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. Registro ou inscrição da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em
plena validade.

10.2. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, que comprove(m) a ap dão para desempenho de a vidades mencionadas
na tabela 6 abaixo, limitadas estas às parcelas de maior relevância e valor significa vo do objeto da
licitação:

Tabela 6. Atividades de desempenho.

Quant. Unid. Serviços

5.125 T/mês Operação, Controle e Manutenção da Usina de Tratamento Mecânico Biológico.

4.868 T/mês Transporte de Rejeito e Operação de Compostagem do Material Processado em Usinas Tratamento Mecânico Biológico.

10.2.1. Deverá(ão) constar do(s) atestado(s), os seguintes dados: data de início e término;
n.º do contrato ou nº da nota de empenho, local de execução; nome do contratante e
contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) tulo(s) profissional(is) e
número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e quan ta vos
executados.

10.3. Comprovação de profissional(is) de nível(is) superior(es) com graduação em engenharia,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, detentor(es) do
Acervo Técnico que comprove ap dão para desempenho das a vidades, a seguir relacionadas, e
da(as) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo referido conselho.

a) Operação, Controle e Manutenção de Usina de Tratamento Mecânico Biológico;

b) Transporte de Rejeito e Operação de Compostagem do Material Processado em Usinas
de Tratamento Mecânico Biológico.

10.4. Declaração de vistoria a ser emitida pela Diretoria Técnica – DITEC, comprovando que a licitante,
tomou conhecimento de todas as informações necessárias, incluindo as condições ambientais, das
instalações sicas e dos equipamentos per nentes, não podendo em nenhum momento alegar
desconhecimento dos aspectos técnicos necessários à formulação da proposta, conforme Anexo F –
Modelo de Declaração de Vistoria.

10.4.1. A vistoria mencionada no item anterior, deverá ser agendada com a DITEC por meio do
telefone (61) 3213-0180, ou no endereço Setor Comercial Sul, Quadra 08, Entrada B-50 – 6º andar
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e Ed. Venâncio 2000, CEP 70.333-900 – Brasília-DF.

10.4.2. É facultada à licitante declarar que se abstém da visita técnica e que conhece todos os
detalhes técnicos relacionados ao local de execução do objeto licitado.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Providenciar que o Responsável Técnico faça o registro da Anotação de Responsabilidade
Técnica - A.R.T., conforme dispõe o Art. 1º da Lei nº 6.496/1977 e Art. 3º da Resolução nº 307/86 -
CONFEA.

11.2. No caso de subs tuição do Responsável Técnico, o currículo de seu subs tuto deverá ser
previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e será providenciada nova A.R.T., conforme disciplina a
Resolução nº 307/86 – CONFEA.

11.3. Submeter-se aos controles de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela
FISCALIZAÇÃO, tais como plano de manutenção, controles de acesso de pessoas, comprovação de
equipes e de mão de obra, controles de emprego de materiais e de equipamentos ou outros.

11.4. Manter, durante toda execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório.

11.5. Responsabilizar-se por todas as despesas de seus empregados, incluindo as obrigações de
natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou resultantes de acidente de trabalho, ou de quaisquer
outros bene cios decorrentes da relação entre os empregados des nados à prestação de serviço à
CONTRATADA.

11.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por empregados e por
acidentes causados contra terceiros.

11.7. Cumprir com todas as legislações, normas técnicas e disposições regulamentares referentes aos
serviços prestados.

11.8. Corrigir eventuais falhas na execução dos serviços, sempre que notificada pela CONTRATANTE.

11.9. Cumprir com os serviços de manutenção, reparos, subs tuição de peças e revisão da balança
rodoviária, inclusive dos custos relacionados à aprovação e fiscalização pelo INMETRO.

11.10. Sempre que for realizada a aferição da balança, o serviço deverá ser acompanhado por servidor
do SLU ao qual deverá ser entregue uma cópia do documento relacionando os serviços prestados.

11.11. Permi r a fiscalização e acesso a todas as dependências, bem como o exame das instalações e
esclarecimentos e informações que venham a ser solicitadas pela CONTRATANTE.

11.12. Responsabilizar-se por eventuais despesas na execução do serviço solicitado, qualquer que
seja o valor.

11.13. Responder pela veracidade de todas as informações constantes da proposta apresentada.

11.14. Garan r que seus empregados estejam u lizando EPI necessários para a execução dos serviços
no interior das usinas, os quais devem ter Cer ficado de Aprovação (C.A.) e demais materiais
adequados aos serviços a serem executados, em conformidade com a Lei Federal nº 6.514/77 e sua
Regulamentadora nº06, aprovada pela Portaria GM nº 3.214/78, para garan r a segurança e bem
estar do empregado.

11.15. Fica o técnico de segurança do trabalho da CONTRATADA responsável pelo acompanhamento
das atividades dos catadores nas usinas.

11.16. Comprovar mensalmente o efe vo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha
de pagamento dos empregados destinados à prestação dos serviços dessa contratação.

11.17. Apresentará mensalmente, para fins de controle de mão de obra, a quan dade de empregados
no quadro permanente por meio da folha de frequência, a quan dade de demissões de empregados
ocorridas no mês anterior e ainda o mapa de férias de seus funcionários.

11.18. Não permi r a permanência de menores de 18 (dezoito) anos de idade nas dependências das
unidades de tratamento, salvo nos casos de visita técnica previamente autorizadas pela
CONTRATANTE.

11.19. As visitas técnicas deverão ser solicitadas à Assessoria de Gestão Ambiental - ASGAM/SLU com
no mínimo uma semana de antecedência, que comunicará ao Gerente e aos Chefes das Usinas (SLU).

11.20. As visitas técnicas deverão ser acompanhadas por servidor do SLU e técnico responsável da
CONTRATADA.

11.21. Garan r que nas visitas técnicas às usinas os visitantes estejam trajando: calça comprida e
sapato fechado.

11.22. Não permi r a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas nas dependências das
unidades de tratamento.

11.23. Arcar integralmente com o pagamento de eventuais multas que venham a ser aplicadas por
órgão integrante do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, inclusive aqueles rela vos à
responsabilidade civil e criminal, provocados por impactos ambientais decorrentes da má operação da
unidade de tratamento.

11.24. Quaisquer deficiências ou falhas, tanto por parte da licitante, quanto do SLU, que possam, de
alguma forma, prejudicar ou interferir na execução dos serviços objetos dessa licitação, deverão ser
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informadas imediatamente à outra parte, de maneira a se garan r a perfeita administração dos
serviços.

11.25. Garan r a regularidade dos serviços, inclusive em situações especiais (chuvas, enchentes,
inundações, greves).

11.26. Assumirá as obrigações constantes do Termo de Ajustamento de Conduta nº13/2005, quanto à
operação da UTMB – Ceilândia.

11.26.1. O Termo de Ajustamento de Conduta será disponibilizado às licitantes interessadas, que
poderão protocolar cópia do citado documento no SLU, sendo que o pedido será anexado ao
processo administrativo.

11.27. Responsabilizar-se por atender às exigências dos órgãos ambientais federais e do Distrito
Federal, promovendo a regularização dos serviços e das unidades decorrentes do objeto licitado.

11.28. A CONTRATADA deverá manter a reserva técnica de 10% para equipamentos.

11.29. É proibido oferecer o contrato como garan a de compromissos assumidos em operações
bancárias ou creditícias.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Acompanhar a execução do contrato e conferir os serviços prestados e, adver r ou aplicar as
sanções previstas neste Projeto Básico quando atestadas irregularidades, bem como qualquer
ocorrência rela va ao comportamento de seus profissionais que venha a ser considerada prejudicial à
execução dos serviços.

12.2. Avaliar mensalmente a qualidade dos serviços prestados, além de manter o controle dos
parâmetros quan ta vos e qualita vos dos produtos do processamento de resíduos (composto,
reciclados e rejeito).

12.3. Fiscalizar o uso de EPI por parte dos empregados da CONTRATADA.

12.4. Efetuar o pagamento no prazo fixado, conforme estabelecido neste instrumento.

12.5. Empenhar os recursos necessários ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposições previstas.

12.6. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

12.7. Verificar se há desconformidade do objeto com as condições indispensáveis à realização do
trabalho contratado, sujeitando a CONTRATADA às sanções previstas no edital e na legislação
vigente.

12.8. Promover, em caso de comprovada aplicabilidade, a repactuação e o reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, conforme o caso, em acordo com o artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

12.9. Manter a CONTRATADA ciente de seu desempenho verificado na medição mensal, a fim de
indicar ajustes para o melhor desempenho dos serviços.

12.10. Aprovar, no interesse da administração, as solicitações da CONTRATADA quanto à construção,
reformulação ou remoção de instalações

12.11. Disponibilizar à CONTRATADA as instalações referentes ao objeto deste Projeto Básico na data
de assinatura do contrato.

13. DA VIGÊNCIA/GARANTIAS E REPACTUAÇÃO

13.1. O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses a contar de sua assinatura, com eficácia a partir
de sua publicação, em razão do alto custo envolvido na mobilização e desmobilização de
equipamentos, tratando-se de serviços de execução con nuadas, com a finalidade de obtenção de
preços e condições mais vantajosas.

13.2. A licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da in mação do SLU, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no Ato Convocatório.

13.2.1. O prazo mencionado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra mo vo
justificado e aceito pelo SLU/DF, de acordo com o § 1º do art. 64 da Lei nº 8.666/93.

13.3. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida do licitante vencedor a
prestação de garan a no ato da assinatura do instrumento contratual no valor correspondente a 5 %
(cinco por cento) do montante do contrato, mediante uma das seguintes modalidades:

I. Caução em dinheiro ou em tulos da dívida pública, emi dos obrigatoriamente sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II. Seguro garantia;

III. Fiança bancaria.

13.4. A assinatura do Contrato ficará vinculada à manutenção das condições da habilitação, à plena
regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora e à inexistência de registro perante o Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF que caracterize impedimento à contratação com
o SLU, sendo aplicáveis as penalidades definidas neste instrumento, em caso de descumprimento.
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13.5. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no art. 65 da Lei
n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.6. O contrato poderá ser rescindido, conforme as disposições dos ar gos 77 a 80 da Lei nº
8.666/93.

13.7. Será admi da a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano
das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, em consonância ao disposto no art. 37 da
Instrução Normativa nº 02/2008-SLTI/MPOG.

13.8. O interregno de um ano para a primeira repactuação será contado a par r da data do acordo,
convenção ou dissídio cole vo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da
proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e es verem vinculadas às
datas-bases destes instrumentos, em consonância ao disposto nos art. 38 da Instrução Norma va nº
02/2008-SLTI/MPOG.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Para que seja efe vado o pagamento será verificada a regularidade fiscal da contratada junto ao
SICAF e a regularidade trabalhista junto ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT,
mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de documentos hábeis.

14.1.1. Os documentos mencionados no item anterior serão ob dos pelo executor do contrato, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, será verificada mediante consulta às páginas
eletrônicas oficiais disponíveis.

14.1.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí os oficiais dos
órgãos e en dades emissores das citadas cer dões, o pagamento ficará condicionado à
apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

14.2. A contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, caso o SICAF esteja
desatualizado:

I. Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros, ou Posi va com Efeitos de Nega va, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto
no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;

II. Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, ou
Posi va com Efeitos de Nega va, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);

III. Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas, ou Positiva com Efeitos de Negativa;

IV. Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, ou Positiva com Efeitos de Negativa.

14.3. A Nota Fiscal deverá ser emi da com os valores expressos em moeda corrente nacional, em
Reais e apresentados, obrigatoriamente, à fiscalização para atestação dos executores a serem
designados pelo SLU, e apresentada no protocolo do SLU, situado no SETOR COMERCIAL SUL - Quadra
08 - Bloco “B-50” –6º andar - Ed. Venâncio 2.000 – BRASÍLIA/DF, no 5º (quinto) dia ú l do mês
subsequente à prestação do serviço, no horário de 08h00às 18h00.

14.4. Deverão ser acompanhadas de expediente endereçado ao(s) executor(es) do Contrato, contendo
as seguintes informações: Número do Contrato; Órgão do SLU; Data do vencimento; Números da Nota
de Empenho e do Processo Administra vo; Descrição dos serviços referentes à parcela de pagamento;
Valor da parcela de pagamento; e Relatório Mensal de Serviços Executados (RMSE).

14.5. Os documentos de cobrança que con verem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA,
reiniciando-se o procedimento previsto acima a par r da data de reapresentação do documento
corrigido.

14.6. Para fins de medição e faturamento o período base de serviços será de um mês, considerando-se
o mês civil de 30 (trinta) dias, podendo no primeiro e no úl mo, para fins de acerto de contas, o
período se constituir em fração de mês.

14.7. Caso haja necessidade de glosa, serão u lizados os preços unitários constantes na planilha
orçamentária elaborada pela CONTRATADA e serão aplicadas as penalidades previstas na legislação.

15. GESTÃO DE CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

15.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE por meio de
executor de Contrato Central ou Comissão de executores, integrantes do quadro efe vo do SLU,
especialmente definidos, nos termos do Ar go 67 da Lei Federal nº 8.666/93, especificamente, lotado
na Diretoria de Limpeza Urbana do SLU – DILUR.

15.2. Se a licitante vencedora deixar de executar o serviço dentro do prazo estabelecido, sem
jus fica va por escrito aceita pela administração, sujeitar-se-á às penalidades impostas pela
legislação vigente e as previstas neste edital.

15.3. A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, para
acompanhamento da execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem
solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

15.4. Realizar vistoria nos veículos e equipamentos de forma ordinária, trimestralmente e
extraordinariamente a critério da CONTRATANTE, conforme Termo de Vistoria próprio, ANEXO D.
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16. DO VALOR ESTIMADO DA DESPESA

16.1. O valor mensal es mado para a presente contratação é de R$ 1.394.141,50 (um milhão
trezentos e noventa e quatro mil e cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos) para
operação da usina de triagem e compostagem Ceilândia, R$ 613.218,87 (seiscentos e treze mil e
duzentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) para operação da usina de triagem e compostagem
asa Sul e R$ 485.329,86 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e trezentos e vinte e nove reais e oitenta e
seis centavos) para operação de compostagem e rejeito do material processado nas usinas Asa Sul e
Ceilândia. Perfazendo o valor anual de R$ 29.912.283,00 (vinte e nove milhões novecentos e doze
mil e duzentos e oitenta e três reais) conforme demonstrado no ANEXO C1 do Projeto Básico.

17. DAS PENALIDADES

17.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas serão aplicadas as penalidades estabelecidas no
Decreto nº 26.851/06, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 103, de 31 de maio de 2005,
páginas 05 a 07, e alterações posteriores, que regulamentaram a aplicação das sanções
administrativas previstas nas Leis Federais Lei nº 8.666/93 e 10.520/02;

17.2. Na aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri vas de direitos, pelo não cumprimento
das normas previstas neste edital e dos contratos dele decorrentes, em face do disposto nos ar gos
81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei nº 10.520/02, serão obedecidos, no âmbito da
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, as normas
estabelecidas no referido Decreto Distrital nº 26.851/06.

17.3. O não atendimento total ou parcial de quaisquer dos itens do contrato, inclusive a não
disponibilização total ou parcial de mão de obra e insumos, tanto no quan ta vo, quanto nas
especificações, implicará em glosa direta nos pagamentos devidos à CONTRATADA, devendo a
contratante informar por escrito o motivo do débito à contratada.

17.4. Serão aplicadas as sanções previstas no contrato quando comprovada a indisponibilidade de
veículos leves, veículos pesados, pá carregadeira e/o escavadeira por problemas mecânicos ou de
manutenção corretiva, durante a execução dos serviços que ultrapassem 20 horas por mês.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Não será permi da subcontratação, o que poderia limitar a oferta de licitantes, prejudicando
assim o certame licitatório.

18.2. Será permi da a par cipação de empresas consorciadas visto tratar-se de contratação de
serviços que envolvem certa complexidade.

18.3. Este Projeto Básico é de autoria de agente público, o engenheiro civil e engenheiro de segurança
do trabalho PAULO CELSO DOS REIS GOMES inscrito no conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA, sob o nº 19.576/D-DF e no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia CONFEA, sob o nº
0710451504.

19. DOS ANEXOS

19.1. São partes integrantes do presente Projeto Básico, os seguintes anexos:

Anexo A – PROPOSTA DE GRAVIMETRIA PARA OS REJEITOS DAS USINAS; ver
documento  (5349679)
Anexo B – TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DO REJEITO - ESTUDO
GRAVIMÉTRICO; ver documento (5349851)
Anexo C1 – PLANILHAS DE CUSTOS - PLANILHA PRINCIPAL;ver documento (5349928)
Anexo C2 – PLANILHAS DE CUSTOS - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO; ver
documento (5350007)
Anexo C3 – PLANILHAS DE CUSTOS - PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS,
INFRAESTRUTURA, RATEIO E COMPOSIÇÃO DO BDI; ver documento (5350105)
Anexo C4 – PLANILHAS DE CUSTOS - PLANILHA DE MÃO DE OBRA; ver documento
(5350156)
Anexo C5 – PLANILHAS DE CUSTOS - PLANILHA RESUMO; ver documento (5350227)
Anexo D – TERMO DE VISTORIA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS; ver documento
(5350331)
Anexo E – SISTEMA DE MONITORAMENTO E PADRONIZAÇÃO DE ARQUIVOS
VETORIAIS ENTREGUES PELAS EMPRESAS AO SLU; ver documento (5350700)
Anexo F – DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA; ver documento (5351261) e
Anexo G – TERMO DE PERMISSÃO E USO ver documento (5351378).

Paulo Celso dos Reis Gomes
Autor/Diretor Técnico

DITEC
Janaina Adriana da Trindade

Assessora
DITEC

André Luiz Santos Thomé
Assessor

DIGET
Lígia de França Guerreiro

Assistente
ASPLA

ANEXO II
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PLANILHA CONSOLIDADA

 

Ao Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal

Apresentamos proposta de PREÇO para os serviços mencionados a seguir, de acordo com as
especificações, condições e prazos estabelecidos na Concorrência n.º 01/2017, dos quais nos
comprometemos a cumprir integralmente.

Descrição da licitação e do objeto:

SERVIÇOS UNID QUANT

Valor

Unitário

(R$)

Valor

Mensal

(R$)

Valor

Anual

(R$)

Valor

Quinquenal

(R$)

P1        

P2        

P3        

 Total dos Serviço    

Valor global da proposta (60 meses): R$ ________________(valor por extenso)

Validade da proposta: 60 (sessenta dias).

Prazo de início da execução dos serviços: 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato.

Forma de garan a, a ser prestada em conformidade com a exigência estabelecida no Edital e na
Minuta do Contrato.

Nome da Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

Telefone/fax:

Banco/agencia/conta:

E-mail:

 
_______________________________________________

Assinatura do(s) seu (s) representante legal (is)
 (nome completo, cargo, identidade e CPF)

Observações:

1. A proposta de preço deverá conter as planilhas de composição de custos e formação de preços de
TODOS OS SERVIÇOS conforme modelo acima.

2. O modelo de proposta deste Anexo tem por obje vo facilitar o trabalho das empresas interessadas,
admi ndo-se adaptações e acréscimos desde que não seja ocultada ou re rada qualquer informação
contida no modelo.

3. A proposta deve sem papel mbrado da empresa, ser assinada e rubricada em todas as suas folhas
pelo representante legal da empresa ou por seu procurador.

4. As licitantes devem apresentar, além a Proposta, Planilha Principal, Memória de cálculo detalhada,
Encargos Sociais, Infraestrutura, Rateio e Composição do BDI na forma apresentada no Anexo II e
Anexos do Projeto Básico, C2, c3, c4 e C5.

 

PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS (P1-P2-P3)

As licitantes devem apresentar, além de proposta com base no modelo, memória de cálculo detalhada,
contendo a composição de preços unitários de todos os serviços, incluindo o detalhamento dos custos
indiretos e os encargos sociais, em conformidade com disposto no capitulo IX.

P1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS COMUNS E DE DIFICIL ACESSO

 Discriminação Unid. Quant Valor Unit. Valor Mensal

MOTORISTA Mês    

OPERADOR PÁ CARREGADEIRA Mês    

AJUDANTE Mês    

OPERADOR QUADRO DE COMANDO Mês    
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PESSOAL

REMUNERAÇÃO
E ENCARGOS

SOCIAIS

MECANICO Mês    

AUXILIAR MECANICO Mês    

MECANICO DE AUTOS Mês    

ELETRICISTA Mês    

SOLDADOR Mês    

BALANCEIRO Mês    

AGENTE DE PORTARIA Mês    

VIGIA Mês    

BORRACHEIRO Mês    

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mês    

TECNICO SEGURANÇA TRABALHO Mês    

ENCARREGADO Mês    

Subtotal 1  

UNIFORMES E
EPI´S

MOTORISTAS Mês    

OPERADOR PÁ CARRADEIRA Mês    

AJUDANTE Mês    

OPERADOR QUADRO COMANDO Mês    

MECANICO USINA/AUTOS Mês    

ELETRICISTA Mês    

SOLDADOR Mês    

PEDREIRO/BORRACHEIRO/BOM. HIDRAULICO Mês    

ENCARREGADO USINA/MANUTENÇÃO/TEC.

SEGURANÇA/ENG. PLENO/ AUXILIAR ADM.

AGENTE PORTARIA/VIGIA/BALANCEIRO

Mês    

Subtotal 2  

MATERIAIS,
FERRAMENTAS
E UTENSÍLIOS

DESINFETANTE Mês    

DETERGENTE Mês    

ESCOVA DE NYLON Mês    

SACO PLASTICO Mês    

MULTI-PÁ Mês    

BALDE DE PLASTICO Mês    

VASSORÃO Mês    

PA Mês    

ENXADA Mês    

FACÃO Mês    

FOICE Mês    

Subtotal 3  

MONITORAMENTO E ANALISES Mês    

Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 001/2018-CEL/SLU (5293691)         SEI 0094-000608/2017 / pg. 37



CUSTOS FIXOS
DA USINA

DESPESA COM AGUA Mês    

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA Mês    

GERENTE DE USINA – ENG. SANT. Mês    

MANUTENÇÃO CIVIL E ELETROMECANICA Mês    

SISTEMA LUMINOSO (VERMELHO/VERDE) Mês    

SISTEMA DE MONITORAMENTEO – CFTV Mês    

RECUPERAÇÃO TRITURADOR Mês    

IMPLANTAÇÃO DE SALA DE AUDIO VISUAL

– VISISTAS TECNICAS
Mês    

Subtotal 4  

CUSTOS
VARIAVEIS DOS

EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO Mês    

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Mês    

LAVAGEM FILTRO Mês    

LUBRIFICANTE Mês    

PNEU E RECAPAGEM Mês    

EQUIPAMENTOS GPS E TACOGRAFO Mês    

PROGRAMAÇÃO VISUAL Mês    

TRITURADOR DE REJEITO Mês    

Subtotal  

RESERVA TECNICA – 10% Mês    

Subtotal 5  

CUSTOS FIXOS
DOS

EQUIPAMENTOS

DEPRECIAÇÃO Mês    

REMUNERAÇÃO DE CAPITAL Mês    

TAXAS DETRAN/SEG. OBRIG./IPVA Mês    

SEGURO CASCO Mês    

   Subtotal  

RESERVA TÉCNICA 10,00% Mês    

   Subtotal 6  

  

Subtotal 6  

EQUIPE DE APOIO
Mês    

Subtotal 7  

Total de Custos Operacionais ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

CUSTOS INDIRETOS – LUCRO E TRIBUTOS

Custos Indiretos   
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Despesas Administrativas / Operacionais   

Lucro   

Total de Custos Indiretos   

Tributos   

ISS   

PIS   

COFINS   

Total Custos Tributos   

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/IMPOSTOS   (R$/MÊS)  

PREÇO C/ IMPOSTOS POR TONELADA (R$/t)  

 

 

P2 – OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DA ASA SUL - UTMB

 Discriminação Unid. Quant Valor Unit. Valor Mensal

PESSOAL

REMUNERAÇÃO
E ENCARGOS

SOCIAIS

MOTORISTA Mês    

OPERADOR PÁ CARREGADEIRA Mês    

AJUDANTE Mês    

OPERADOR QUADRO DE COMANDO Mês    

MECANICO Mês    

AUXILIAR MECANICO Mês    

MECANICO DE AUTOS Mês    

ELETRICISTA Mês    

SOLDADOR Mês    

BALANCEIRO Mês    

AGENTE DE PORTARIA Mês    

VIGIA Mês    

BORRACHEIRO Mês    

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mês    

TECNICO SEGURANÇA TRABALHO Mês    

ENCARREGADO Mês    

Subtotal 1  

UNIFORMES E
EPI´S

MOTORISTAS Mês    

OPERADOR PÁ CARRADEIRA Mês    

AJUDANTE Mês    

OPERADOR QUADRO COMANDO Mês    

MECANICO USINA/AUTOS Mês    

ELETRICISTA Mês    

SOLDADOR Mês    

PEDREIRO/BORRACHEIRO/BOM. HIDRAULICO Mês    

Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 001/2018-CEL/SLU (5293691)         SEI 0094-000608/2017 / pg. 39



ENCARREGADO USINA/MANUTENÇÃO/TEC.

SEGURANÇA/ENG. PLENO/ AUXILIAR ADM.

AGENTE PORTARIA/VIGIA/BALANCEIRO

Mês    

Subtotal 2  

MATERIAIS,
FERRAMENTAS
E UTENSÍLIOS

DESINFETANTE Mês    

DETERGENTE Mês    

ESCOVA DE NYLON Mês    

SACO PLASTICO Mês    

MULTI-PÁ Mês    

BALDE DE PLASTICO Mês    

VASSORÃO Mês    

PA Mês    

ENXADA Mês    

FACÃO Mês    

FOICE Mês    

Subtotal 3  

CUSTOS FIXOS
DA USINA

MONITORAMENTO E ANALISES Mês    

DESPESA COM AGUA Mês    

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA Mês    

MANUTENÇÃO CIVIL E ELETROMECANICA Mês    

SISTEMA LUMINOSO (VERMELHO/VERDE) Mês    

SISTEMA DE MONITORAMENTEO – CFTV Mês    

RECUPERAÇÃO TRITURADOR Mês    

IMPLANTAÇÃO DE SALA DE AUDIO VISUAL

– VISISTAS TECNICAS
Mês    

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - CLP Mês    

PRE-TRATAMENTO DO CHORUME Mês    

SISTEMA CONTROLE DE QUALIDADE Mês    

Subtotal 4  

CUSTOS
VARIAVEIS DOS

EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO Mês    

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Mês    

LAVAGEM FILTRO Mês    

LUBRIFICANTE Mês    

 

PNEU E RECAPAGEM Mês    

EQUIPAMENTOS GPS E TACOGRAFO Mês    

PROGRAMAÇÃO VISUAL Mês    

TRITURADOR DE REJEITO Mês    

Subtotal  
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RESERVA TECNICA – 10%     

Subtotal 5  

CUSTOS FIXOS
DOS

EQUIPAMENTOS

DEPRECIAÇÃO Mês    

REMUNERAÇÃO DE CAPITAL Mês    

TAXAS DETRAN/SEG. OBRIG./IPVA Mês    

SEGURO CASCO Mês    

 
 

Subtotal
 

RESERVA TÉCNICA 10,00% Mês    

Subtotal 6  

EQUIPE DE APOIO
Mês    

Subtotal 7  

Total de Custos Operacionais ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

CUSTOS INDIRETOS – LUCRO E TRIBUTOS

Custos Indiretos   

Despesas Administrativas / Operacionais   

Lucro   

Total de Custos Indiretos   

Tributos   

ISS   

PIS   

COFINS   

Total Custos Tributos   

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/IMPOSTOS   (R$/MÊS)  

PREÇO C/ IMPOSTOS POR TONELADA (R$/t)  

 
 

P3 – OPERAÇÃO DE COMPOSTAGEM E REJEITO DO MATERIAL PROCESSADO NAS USINAS, ASA SUL (UTMB) E CEILANDIA (UTMB)

 Discriminação Unid. Quant Valor Unit. Valor Mensal

PESSOAL

REMUNERAÇÃO

E ENCARGOS SOCIAIS

MOTORISTA Mês    

OPERADOR PÁ CARREGADEIRA Mês    

AJUDANTE Mês    

OPERADOR QUADRO DE COMANDO Mês    

MECANICO Mês    

AUXILIAR MECANICO Mês    

MECANICO DE AUTOS Mês    

ELETRICISTA Mês    

SOLDADOR Mês    

BALANCEIRO Mês    
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AGENTE DE PORTARIA Mês    

VIGIA Mês    

BORRACHEIRO Mês    

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mês    

TECNICO SEGURANÇA TRABALHO Mês    

ENCARREGADO Mês    

Subtotal 1  

UNIFORMES E EPI´S

MOTORISTAS Mês    

OPERADOR PÁ CARRADEIRA Mês    

AJUDANTE Mês    

OPERADOR QUADRO COMANDO Mês    

MECANICO USINA/AUTOS Mês    

ELETRICISTA Mês    

SOLDADOR Mês    

PEDREIRO/BORRACHEIRO/BOM. HIDRAULICO Mês    

ENCARREGADO USINA/MANUTENÇÃO/TEC.

SEGURANÇA/ENG. PLENO/ AUXILIAR

ADM. AGENTE PORTARIA/VIGIA/BALANCEIRO

Mês    

Subtotal 2  

MATERIAIS,

FERRAMENTAS

E UTENSÍLIOS

DESINFETANTE Mês    

DETERGENTE Mês    

ESCOVA DE NYLON Mês    

SACO PLASTICO Mês    

MULTI-PÁ Mês    

BALDE DE PLASTICO Mês    

VASSORÃO Mês    

PA Mês    

ENXADA Mês    

FACÃO Mês    

FOICE Mês    

Subtotal 3  

CUSTOS

FIXOS

MONITORAMENTO E ANALISES Mês    

DESPESA COM AGUA Mês    

DESPESA COM ENERGIA ELETRICA Mês    

MANUTENÇÃO CIVIL E ELETROMECANICA Mês    

SISTEMA LUMINOSO (VERMELHO/VERDE) Mês    

SISTEMA DE MONITORAMENTEO – CFTV Mês    

RECUPERAÇÃO TRITURADOR Mês    
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DA USINA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE AUDIO VISUAL

– VISISTAS TECNICAS
Mês    

SISTEMA DE AUT

OMAÇÃO – CLP
Mês    

PRE-TRATAMENTO DO CHORUME Mês    

SISTEMA DE CONTROLE QUALIDADE Mês    

Subtotal 4  

CUSTOS

VARIAVEIS

DOS

EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO Mês    

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE Mês    

LAVAGEM FILTRO Mês    

LUBRIFICANTE Mês    

PNEU E RECAPAGEM Mês    

 

EQUIPAMENTOS GPS E TACOGRAFO Mês    

PROGRAMAÇÃO VISUAL Mês    

TRITURADOR DE REJEITO Mês    

Subtotal  

RESERVA TECNICA – 10%     

Subtotal 5  

CUSTOS FIXOS
DOS

EQUIPAMENTOS

DEPRECIAÇÃO Mês    

REMUNERAÇÃO DE CAPITAL Mês    

TAXAS DETRAN/SEG. OBRIG./IPVA Mês    

SEGURO CASCO Mês    

  Subtotal  

RESERVA TÉCNICA 10,00% Mês    

  Subtotal 6  

  

Subtotal 5  

EQUIPE DE APOIO
Mês    

Subtotal 6  

Total de Custos Operacionais ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

CUSTOS INDIRETOS – LUCRO E TRIBUTOS

Custos Indiretos   

Despesas Administrativas / Operacionais   

Lucro   

Total de Custos Indiretos   

Tributos   

ISS   

PIS   

COFINS   
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Total Custos Tributos   

PREÇO TOTAL MENSAL DO SERVIÇO C/IMPOSTOS   (R$/MÊS)  

PREÇO C/ IMPOSTOS POR TONELADA (R$/t)  

 
 

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº ______/201____, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O SERVIÇO DE LIMPEZA
URBANA DO DISTRITO FEDERAL –
SLU/DF, E A EMPRESA
__________________, NOS TERMOS DO
PADRÃO Nº 04/2002.

 

Processo nº 094.000.608/2017

 

O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ sob o número 01.567.525/0001-76, sediada no Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-50, Edi cio Venâncio 2.000, 6º andar, Brasília – DF, neste ato representado por sua Diretora
Presidente ______________________________, brasileira, estado civil, portadora da CI nº
_____________ SSP/____, CPF nº ______________, residente e domiciliada nesta Capital, e por sua
Diretora de Administração e Finanças, _______________________, brasileira, portadora da CI nº
__________ SSP/____ e CPF nº _________________, residente e domiciliada nesta capital, com
delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
Distrito Federal, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa
_____________________, CNPJ nº ___________________, com sede na
_____________________________, CEP: __________________, neste ato, representada por seu(s)
sócio(s), ______________________________, portador da CI nº _____________ SSP/___ e CPF nº
_________________, residente e domiciliado à ___________________, CEP: _____________, na
qualidade de ____________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato, na forma da legislação em vigor.

Cláusula Primeira – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorrência nº 01/2018-CEL/SLU/DF (fls.
______), da Proposta de fls. ______, que fazem parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, e da Lei nº 8.666 21.06.93, e alterações supervenientes, Lei

Complementar nº 123/2006, bem como pelas Leis Distritais nºs. 4.611/2011 e 4.770/2012, pelo
Decreto Distrital nº 35.592/2014, e demais normas pertinentes.

Cláusula Segunda - Do Objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e manutenção da
Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia (UTMB - Ceilândia) e da Usina de Tratamento
Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB – Asa Sul), as quais tem como função o tratamento dos resíduos
sólidos domiciliares indiferenciados provenientes da coleta convencional, conforme as condições
estabelecidas neste ajuste.

Parágrafo Primeiro – Das Localidades

a) Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia (UTMB - Ceilândia) -QNP 28, Área
especial, Setor P Sul, Ceilândia/DF; e

b) Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB – Asa Sul)-

Parágrafo Segundo – Do Controle e Transporte de Veículos – CTR

Para fins de monitoramento integrado, em cada viagem realizada, e para todos os veículos, será
emi do, pela CONTRATADA, o Controle de Transporte de Resíduos – CTR, em modelo e formato
aprovado pelo SLU, devidamente validado pelo fiscal do CONTRATANTE, que conterá, no mínimo, o
registro dos dados do veículo, do motorista, dos pesos de entrada e saída do ponto de descarga e da
identificação dos locais de proveniência dos resíduos.

Parágrafo Terceiro - Do prazo para a apresentação do Planejamento para os Serviços de Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos:

2.3.1. Da apresentação do Planejamento para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos:

a) A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do contrato, os
Planos de Trabalho, e Cronograma de Manutenção Preventiva das Usinas.

b) Estes planos deverão ser subme dos e aprovados pela Diretoria Técnica DITEC e Diretoria de
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Limpeza Urbana - DILUR, no prazo de até 20 (vinte) dias.

c) A não aprovação do(s) Plano(s) referido(s) alínea “a” não impedirá o início da execução dos
serviços. Devendo a Contratada apresentar o Plano devidamente ajustado no prazo máximo de
até 15 (quinze) dias.

2.3.2. A desaprovação do(s) Plano(s) poderá acarretar nas sanções previstas na legislação.

Parágrafo Quarto - Da apresentação dos serviços de programação visual

2.4.1. A CONTRATADA deverá apresentar os veículos com a programação visual em 15 (quinze) dias,
contados a partir da aprovação dos veículos pelo SLU.

2.4.2. Deve constar nos veículos/equipamentos iden ficação contendo: nome da empresa nº do
contrato, data de fabricação de veículo.

2.4.3. A CONTRATADA poderá u lizar equipamentos usados com até 05(cinco) anos de vida ú l, pelo
prazo de até um ano da assinatura do contrato. Após o primeiro ano, a CONTRATADA deverá subs tuir
os veículos e equipamentos por novos conforme item 4.2. do Projeto Básico.

2.4.4. A DITEC e DILUR terão 05 (cinco) dias para aprovação da programação visual dos veículos.

2.4.5. Após a aprovação dos veículos o SLU emi rá ordem de serviço para que a empresa
CONTRATADA dê início aos serviços de limpeza no Distrito Federal em 24 (vinte e quatro) horas.

2.4.6. Os serviços de programação visual, compreendendo o envelopamento, em toda área plana
lateral, dos equipamentos/veículos, deverão ser renovados anualmente, às expensas da
CONTRATADA, conforme arte definida e fornecida pelo SLU.

a) A programação visual dos caminhões deve ser apresentada para aprovação ao SLU, antes do
envelopamento, e suas definições poderão ser alteradas mediante determinação desta Autarquia.

b) O prazo estabelecido neste Parágrafo será computado a par r da disponibilização defini va
dos caminhões.

Parágrafo Quinto – Do prazo de Execução

O prazo de execução será de 30 (trinta) dias, contados a partir assinatura do contrato.

Parágrafo Sexto – Da Especificação dos Serviços a serem prestados

Os serviços a serem prestados encontram-se descritos no item 3, subitem 3.1 ao 3.39.5 do Projeto
Básico, que independentemente de transcrição fazem parte deste Instrumento, devendo ser fielmente
respeitado.

Parágrafo Sétimo – Das Características e Quantitativos dos veículos

As caracterís cas e quan ta vos, mínimas, dos equipamentos estão descritos no item 4, subitem 4.1
ao 4.27.1 do Projeto Básico, que independentemente de transcrição fazem parte deste Instrumento,
devendo ser fielmente respeitado.

Cláusula Terceira – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, segundo
o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Quarta – Do Valor

O valor mensal do do contrato é de R$ ___________________
(________________________________), totalizando um valor quinquenal de R$ ________
(_____________________________________), e um valor anual de R$ _____________
(_________________________________________). Devendo ser atendida à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.060, de 29/12/2017,
enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s)
orçamento(s) seguinte(s).

Parágrafo Primeiro – Do Preço Unitário

SERVIÇOS UNIDADE Qt.

Valor

Unitário

(R$)

Valor

Mensal

(R$)

Valor

Anual

(R$)

Valor

Quinquenal

(R$)

P1
Operação, controle e

manutenção da
UTMB - Ceilandia

t/mês 15.000     

P2
Operação, controle e

manutenção da
UTMB – Asa Sul

t/mês 5.500     

P3

Operação de
compostagem do

material processado
nas Usinas, Asa

Sul(UTMB) e

t/mês 19.475     

Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 001/2018-CEL/SLU (5293691)         SEI 0094-000608/2017 / pg. 45



Ceilândia

Valor Total Estimado dos Serviços    

Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária

5.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

a) Unidade Orçamentária: 22214

b) Programa de Trabalho: 15.452.6210.2079.6118

c) Natureza da Despesa: 44.90.39

d) Fonte de Recursos: 114

5.2. O empenho inicial é de _____ (__________), conforme Nota de Empenho nº __________, emi da
em __________, sob o evento nº __________, na modalidade _____________.

Cláusula Sexta – Do Pagamento

6.1. Para que seja efe vado o pagamento será verificada a regularidade fiscal da contratada junto ao
SICAF, mediante consulta efetuada por meio eletrônico, ou por meio da apresentação de documentos
hábeis.

6.1.1. Os documentos mencionados no item anterior serão ob dos pelo executor do contrato, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, será verificada mediante consulta às páginas
eletrônicas oficiais disponíveis.

6.2.2. Em havendo a impossibilidade de consulta, pela Administração, aos sí os oficiais dos
órgãos e en dades emissores das citadas cer dões, o pagamento ficará condicionado à
apresentação, pela Contratada, da comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista.

6.2. A contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, caso o SICAF esteja
desatualizado:

a) Cer dão Nega va de Débitos Rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros, ou Posi va com Efeitos de Nega va, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto
no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;

b) Cer ficado de Regularidade do Fundo de Garan a por Tempo de Serviço – FGTS, ou
Posi va com Efeitos de Nega va, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);

c) Cer dão de Cer dão de Nega va de Débitos Trabalhistas, ou Posi va com Efeitos de
Negativa;

d) Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, ou Positiva com Efeitos de Negativa.

6.3. As Notas Fiscais deverão ser emi das com os valores expressos em moeda corrente nacional, em
Reais e apresentados, obrigatoriamente, à fiscalização para atestação dos executores designados
pelo SLU para execução do contratado, situada no SETOR COMERCIAL SUL - Quadra 08 - Bloco “B-50”
–6º andar - Ed. Venâncio 2.000 – BRASÍLIA/DF, no 5º (quinto) dia ú l do mês subsequente à prestação
do serviço, no horário de 08 h às 18h00min.

6.4. Deverão ser acompanhadas de expediente endereçado ao(s) executor(es) do Contrato, contendo
as seguintes informações: Lote, Número do Contrato; Órgão do SLU; Data do vencimento; Números da
Nota de Empenho e do Processo Administra vo; Descrição dos serviços referentes à parcela de
pagamento; Valor da parcela de pagamento; e RMSE.

6.5. Os documentos de cobrança que con verem incorreções serão devolvidos à CONTRATADA,
reiniciando-se o procedimento previsto acima a par r da data de reapresentação do documento
corrigido.

6.6. Para fins de medição e faturamento o período-base de serviços será de um mês, considerando-se
o mês civil de 30 (trinta) dias, podendo no primeiro e no úl mo, para fins de acerto de contas, o
período se constituir em fração de mês.

6.7. Caso haja necessidade de serviço extra ou glosa, serão u lizados os preços unitários constantes
na planilha orçamentária elaborada pela CONTRATADA.

6.8. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), terão seus pagamentos feitos exclusivamente mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e da agência em que desejam receber seus créditos,
de acordo com o Decreto n.º 32.767/2011.

Cláusula Sétima - Da Repactuação

7.1. Será regido pelas regras estabelecidas no Decreto Distrital nº 36.063, de 26 de novembro de
2014, que dispõe sobre a aplicação, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito
Federal, da Instrução Norma va nº 2, de 30 de abril de 2008, da Subsecretaria de Logís ca e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

7.2. Será admi da a repactuação do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano
das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.
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7.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação que trata o inciso anerior, será
contado a partir:

a) da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em
relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos
materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

b) da data do acordo, convenção ou dissídio cole vo de trabalho ou equivalente, vigente à época
da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e
estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

7.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a par r da data do fato
gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida.

7.5. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção cole va
deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

7.6. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, dissídios ou
convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

7.7. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do
contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o
encerramento do contrato, exceto se o contratado suscitar seu direito por ocasião da assinatura de
termo aditivo.

7.8. As repactuações serão precedidas de solicitação formal da contratada, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos do contrato.

a) Na hipótese de repactuação decorrente de alteração de custo dos materiais e
equipamentos necessários à execução do serviço, estes deverão ser demonstrados por
meio de planilha de custos e formação de preços, devidamente conferida e aceita pela
Administração.

b) Em se tratando de variação de custos rela vos à mão de obra vinculada à data-base
deverá ser apresentada planilha analí ca de custos, com detalhamento dos reajustes
decorrentes do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação.

7.9. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do
mercado,decorrente de alteração de custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do
serviço, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos
custos, considerando-se:

a) a demonstração obje va dos preços pra cados no mercado e/ou em outros contratos da
Administração;

b) as particularidades do contrato em vigência;

c) a nova planilha com a variação dos custos apresentado;

d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas
públicas ou outros equivalentes;

e) a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.

7.10. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação de mão de obra, respeitada
a anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não
poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso
XXI da Cons tuição da Republica Federa va do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber
pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

7.11. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene cios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, decisão judicial, ou de acordo
ou convenção coletiva, ouvida a Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

7.12. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da solicitação formal e entrega dos comprovantes de variação dos custos.

a) O referido prazo ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou
apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação
dos custos.

b) O órgão ou en dade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela contratada.

7.13. As repactuações como espécie de reajuste, poderão ser formalizadas por apos lamento, e não
poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, quando deverão ser formalizadas por meio de termo aditivo.

a) Quando formalizada por apos lamento, caberá ao ordenador de despesa, por meio de
despacho fundamentado, autorizar a repactuação.

7.14. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº
8.666/93.

7.15. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação
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nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus
preços serem corrigidos antes do inicio da contração, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº
8.666/93.

Cláusula Oitava – Da Conta Vinculada

8.1. Nos termos do art. 2º da Lei Distrital nº 4.636/2011, alterada pela Lei Distrital nº 5.313/2014, e
do art. 2º do Decreto Distrital nº 34.649/2013, os valores des nados às provisões de encargos
trabalhistas rela vas a férias, décimo-terceiro e multa do Fundo de Garan a do Tempo de Serviço
(FGTS) por dispensa sem justa causa serão glosadas do valor mensal do contrato e depositadas em
CONTA CORRENTE VINCULADA;

8.2. Para fins de contabilidade pública, as provisões trabalhistas re das serão consideradas como
despesa liquidada, consoante o art. 4º do Decreto Distrital nº 34.649/20;

8.3. Cada provisão cons tuirá percentual de retenção sobre o total mensal pago, sendo que o
montante re do representará a soma dos percentuais individuais de cada uma das provisões,
constantes da Proposta de Preços da CONTRATADA.

8.4. As provisões re das do valor mensal do contrato serão depositadas exclusivamente em conta
corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com
movimentação mediante prévia e expressa autorização do órgão ou entidade contratante.

8.5. Os valore s re dos mensalmente serão depositados na conta vinculada respec va no Banco de
Brasília S/A – BRB e remunerados pelo índice da poupança ou outro definido no Acordo de Cooperação
Técnica, a ser firmando entre o CONTRATANTE e o BRB, previsto no art. 7º do Decreto Distrital nº
34.649/13, adotando - se o índice de maior rentabilidade.

8.6. O CONTRATANTE encaminhará ao BRB, mensalmente, relatório de execução do contrato, devendo
constar, obrigatoriamente:

a) Salário individual dos empregados, e;

b) Período que cada empregado permanece vinculado ao contrato específico;

c) A assinatura ou renovação do contrato de prestação de serviços será precedida de:

c.1) Solicitação formal do órgão ou en dade contratante da abertura de conta
corrente vinculada, em nome da empresa;

c.2) Assinatura pela contratada de termo específico do BRB que permita ao órgão ou
entidade contratante ter acesso aos extratos diários e mensais;

c.3) Autorização da contratada para que a conta vinculada somente seja
movimentada após determinação do órgão ou entidade contratante;

c.4) Autorização da contratada para que o BRB somente efetue o pagamento das
provisões definidas no art. 2º do decreto distrital nº 34.649/13 em conta salário do
trabalhador, aberta no BRB, ou se for o caso, na conta vinculada do respec vo
empregado junto ao FGTS;

c.5) Termo de compromisso firmado pela empresa de que os pagamentos de salário e
similares serão realizados exclusivamente por meio do BRB.

8.7. O montante depositado na conta vinculada somente poderá ser movimentado após a autorização
do CONTRATANTE, mediante comprovação da ocorrência de qualquer situação que gere o pagamento
das provisões previstas no art. 2º do Decreto Distrital nº 34.649/13.

8.8. Para a liberação parcial dos valores re dos, a CONTRATADA apresentará pedido formal a o
CONTRATANTE no qual conste o montante a ser liberado, acompanhado de documentos
comprobatórios da ocorrência da situação que gere o pagamento das provisões, atestado por
profissional responsável pelos cálculos.

8.9. O pedido formal de liberação sempre deverá ser acompanhado de tabela em meio magné co, na
qual devem constar os seguintes dados:

a) Nome e número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF do empregado;

b) Período da vinculação do empregado na empresa;

c) Período da vinculação do empregado no Órgão ou entidade CONTRATANTE;

d) Base salarial que alicerça o montante a ser liberado, por empregado e somatório, e;

e) Memória de cálculo individualizado por tipo de provisão.

8.10. Para a movimentação da conta vinculada nos casos em que ocorra demissão de empregado com
mais de 01 (um) ano de serviço, será obrigatória a apresentação de documento de validação dos
valores devidos, atestado pelo respec vo Sindicato da Categoria ou perante a autoridade do
Ministério do Trabalho, conforme estabelece o § 1º do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho.

8.11. Na hipótese de o empregado ser desligado da empresa com menos de 01 (um) ano de serviço, a
empresa deverá apresentar documento comprobatório dos cálculos dos valores indenizatórios a que o
trabalhador faça jus, devidamente assinado pelo profissional responsável pelo cálculo, pelo
empregador e pelo empregado.

8.12. A CONTRATANTE poderá requerer, a seu critério, outros dados e informações e estabelecer
leiautes para a remessa dos relatórios.
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8.13. O montante da provisão a ser liberada não poderá exceder os limites individuais cons tuídos
para cada po de provisão, não sendo admi do o pagamento de uma provisão com recursos
constituídos para outra.

8.14. O BRB e a CONTRATANTE estabelecerão procedimentos de modo a aferir o cumprimento do
disposto no item anterior.

8.15. Na hipótese de o empregado deixar de prestar serviços ao órgão ou en dade CONTRATANTE,
ainda que permaneça vinculado à CONTRATADA, as provisões serão liberadas proporcionalmente ao
tempo que tenha prestado serviços ao órgão ou entidade CONTRATANTE.

8.16. Protocolado o pedido de autorização para movimentação da conta vinculada pela CONTRATADA,
a CONTRATANTE terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de apresentação dos documentos
de que trata o item 8.8 para autorizar o BRB a desbloquear o Os valores liberados serão depositados
diretamente na conta-salário dos empregados da CONTRATADA, ou se for o caso, na conta vinculada
do respec vo empregado junto ao FGTS, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de autorização
do órgão ou entidade CONTRATANTE.

8.17. Constatadas inconsistências nos documentos de que trata o item 8.8 a contagem de prazo será
suspensa até a apresentação das correções devidas.

8.18. Quando do encerramento do contrato, o saldo da conta vinculada somente será liberado à
CONTRATADA mediante autorização do órgão ou entidade CONTRATANTE.

8.19. Para a liberação do saldo da conta vinculada a empresa deverá, obrigatoriamente, comprovar a
quitação de todas as provisões objeto do Decreto Distrital nº 34.649/13 e apresentar declaração
formal do Sindicato da Categoria correspondente aos serviços contratados, que ateste a quitação de
todos os direitos trabalhistas.

8.20. O órgão CONTRATANTE entenderá como aceitação tácita da quitação de todos os direitos
trabalhistas quando o Sindicato não se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de
encerramento do contrato

8.21. A CONTRATANTE terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para liberar o saldo dos recursos
provisionados na respec va conta vinculada da empresa CONTRATADA, contado da apresentação dos
documentos exigidos no item XVII ou do decurso do prazo para manifestação do Sindicato.

8.22. As disposições con das neste item serão efe vamente aplicadas quando o Banco Regional de
Brasília (BRB) es ver apto a operacionalizar a conta vinculada de que trata a Lei Distrital nº
4.636/2011 e o Decreto Distrital nº 34.649/2013.

8.23. Eventuais despesas para abertura e manutenção da conta vinculada deverão ser suportadas pela
Contratada, nos termos do ar go 1º do Decreto Distrital nº 34.649/2013, com redação dada pelo
Decreto Distrital nº 36.164/2014.

8.24. No caso de a empresa Contratada vir a efetuar o pagamento das verbas rescisórias antes da
liberação dos recursos pelo BRB, esta poderá resgatar junto ao BRB os valores despendidos para a
quitação das provisões trabalhistas, após autorização do Contratante.

Cláusula Nona – Do Prazo de Vigência

O Contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses a contar de ____/____/____ até _____/____/___,
permitida a prorrogação na forma da lei vigente.

Parágrafo Primeiro – Dos Mecanismos de Gestão Contratual

9.1.1. Papéis e Responsabilidade:

a) Para a execução do contrato, será implementado o método de trabalho baseado no conceito de
delegação de responsabilidades. Esse conceito define o CONTRATANTE como responsável pela
gestão do contrato e pela verificação de aderência dos serviços prestados aos padrões de
qualidade exigidos e a CONTRATADA como responsável pela execução dos serviços e gestão dos
recursos humanos necessários.

b) A execução dos serviços contratados pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades:

i) Executor ou Comissão de Fiscalização do Contrato: é o servidor ou comissão de
servidores designados pelo CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento e
pela fiscalização técnica da execução contratual e, ainda, pela verificação dos
resultados pretendidos e pelo recebimento definitivo dos serviços;

ii) Preposto: funcionário representante da empresa CONTRATADA, responsável por
acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal com o
CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as
principais questões técnicas, legais e administra vas referentes ao andamento
contratual.

c) A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração do SLU, durante o período
de vigência do contrato, para representá-la administra vamente, sempre que for necessário,
além de coordenar e fiscalizar as a vidades da equipe, o qual deverá ser indicado mediante
declaração em que deverá constar o nome completo, nº CPF e do documento de iden dade, além
dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

c1)  O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração do SLU,
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deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, após a assinatura do contrato, para tratar de
assuntos pertinentes à implantação da execução do contrato relativo à sua competência.

c2)  O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos
serviços prestados, bem como outros ques onamentos futuros, para o bom andamento da
contratação.

c3)  A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as
orientações da Administração do SLU, inclusive quanto ao cumprimento das regras
estabelecidas nesta contratação.

9.1.2. Formas de Comunicação:

a) Para informar o descumprimento de alguma norma pela CONTRATADA será utilizado o envio de
ofícios escritos, para ciência e providências;

b) O uso de mensagens eletrônicas (e-mail) também poderá ser u lizado como forma de
comunicação, o recebimento destas deve ser comprovado.

Cláusula Décima – Das Garantias

10.1. A CONTRATADA prestará garan a no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante,
contado da assinatura do contrato.

a) A garantia de que trata o item anterior, deverá ser recolhida no Núcleo de Tesouraria do SLU.

b) A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério SLU, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia.

10.2. A garan a, a critério da contratada, se fará mediante escolha por uma das seguintes
modalidades:

a) caução: em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.

10.3. A modalidade de seguro garan a deverá seguir as normas da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, em especial a Circular SUSEP n.º 477, de 30 de setembro de 2013.

10.4. Nos casos das modalidades constantes dos subitens “b” ou “c” do item II desta cláusula,
deverão ser observadas as seguintes disposições:

a) A validade mínima da garan a deverá cobrir 03 (três) meses, além do prazo pactuado para a
vigência contratual.

b) Deverá assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como
garan r o reembolso ou o pagamento das indenizações, inclusive despesas processuais e
honorários advoca cios que a CONTRATANTE venha a ser condenada, direta, solidariamente ou
subsidiariamente à CONTRATADA, resultantes de ações trabalhistas diretas, restrita ao âmbito
da relação da CONTRATADA com o autor/reclamante, ou que caracterize tal relação emprega cia
como passível de execução fiscal/trabalhista, durante o período em que o autor/reclamante
prestou, ou ainda esteja prestando, serviços nas dependências da CONTRATANTE, restrito ao
período de vigência da apólice ou da fiança.

c) A inadimplência da CONTRATADA quanto à execução do contrato principal e seus adi vos, que
ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice ou fiança e a expecta va e/ou a reclamação de
dano por inadimplência contratual deverão ser comunicadas pela CONTRATANTE à Seguradora ou
banco fiador, imediatamente após o seu conhecimento, observando que o prazo limite para tal
reclamação será a data do final de vigência da apólice ou fiança, ressalvado o disposto no item
“d”.

c.1) A expecta va de dano por inadimplência contratual ocorrerá quando a CONTRATANTE
tomar conhecimento de indícios de inadimplência na execução do contrato, devendo
no ficar extrajudicialmente a CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para regularização,
enviando cópia para a Seguradora ou Banco fiador. Esgotado o prazo para regularização
sem que esta tenha se efe vado, a CONTRATANTE comunicará o fato imediatamente à
seguradora ou ao banco fiador para oficializar a reclamação do dano por inadimplência
contratual.

c.2) Comprovada a inadimplência da CONTRATADA, em relação às obrigações cobertas
pela apólice e/ou fiança, que foram objetos de comunicação de expecta va de dano por
inadimplência contratual e/ou reclamação, tornar-se-á exigível a garan a do seguro ou
fiança.

d) Os danos por inadimplência contratual referente à cobertura de riscos trabalhistas, bem como
eventual dívida fiscal/trabalhista, poderão ser reclamados, desde que a ação tenha sido
distribuída pelo autor/reclamante até o limite de 02 (dois) anos após a ex nção do contrato
principal garan do pela seguradora ou banco e/ou após o término de vigência do seguro ou
fiança, o que ocorrer primeiro.

10.5. A garan a prestada servirá para o fiel cumprimento do contrato, respondendo, inclusive, pelas
multas eventualmente aplicadas, devendo a apólice de seguro-garan a ou carta fiança fazer constar
tal responsabilidade.
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10.6. A garan a, ou seu saldo, será liberada após a execução do contrato e desde que integralmente
cumpridas todas as obrigações assumidas. Quando prestada em dinheiro, será atualizada
monetariamente.

10.7. No caso de u lização da garan a, para cobrir eventuais multas e/ou para o inadimplemento de
obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização cabível, a CONTRATADA providenciará o reforço
da garan a no montante u lizado. Da mesma forma, também deverá atualizar o prazo da garan a, em
caso de prorrogação do Contrato, até 1 (um) mês após o final do prazo de execução.

10.8. No caso de a CONTRATADA não cumprir o disposto no item anterior, poderá ter os pagamentos
retidos até a regularização da situação, podendo inclusive ter o contrato rescindido.

10.9. Por ocasião do reajustamento/repactuação de preços, caso previsto, a CONTRATADA
providenciará o reforço da garantia em valor proporcional ao reajuste ocorrido.

10.10. A garan a contratual somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou
todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garan a será u lizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, diretamente pelo CONTRATANTE aos prestadores de serviços.

10.11. As cartas de fianças emi das por consultorias empresariais ou qualquer fidejussória ofertada
por en dades não cadastradas como ins tuição bancária pelo Banco Central do Brasil não servem
para os fins do artigo 56, §1º, III, da lei nº 8.666/1993. (Parecer nº 110/2014-PROCAD/PGDF).

Parágrafo Único

Sem prejuízo das sanções previstas na lei e no Edital, a não prestação da garan a será considerada
recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na anulação da NE (nota de empenho).

Cláusula Décima Primeira - Das Obrigações da CONTRATANTE

São obrigações do SLU:

11.1. Fiscalizar a execução dos serviços e zelar pela boa qualidade, inclusive recebendo e apurando
queixas e reclamações dos usuários.

11.2. Realizar vistoria nos veículos e equipamentos de forma ordinária, trimestralmente e
extraordinariamente a critério da CONTRATANTE, conforme Termo de Vistoria, ANEXO D do Projeto
Básico.

11.3. Remunerar os serviços contratados na forma e nas condições pactuadas.

11.4. Proceder a analise e aprovação dos Planos de Trabalho e suas eventuais alterações.

11.5. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato, de acordo com as leis que
regem a matéria.

11.6. Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços, objeto do contrato.

Cláusula Décima Segunda – Das Obrigações da CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no
Projeto Básico que fazem parte deste Instrumento:

12.1. Providenciar que o Responsável Técnico faça o registro da Anotação de Responsabilidade
Técnica – A.R.T., conforme dispõe o Art. 1º da Lei nº 6.496/1977 e Art. 3º da Resolução nº 307/86 –
CONFEA.

12.2. No caso de subs tuição do Responsável Técnico, o currículo de seu subs tuto deverá ser
previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e será providenciada nova A.R.T., conforme disciplina a
Resolução nº 307/86 – CONFEA.

12.3. Submeter-se aos controles de programação ou de supervisão e fiscalização de serviços na forma
apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais como os diários de manutenção, controles de acesso e de
presença das equipes, controles de emprego de materiais ou outros.

12.4. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório durante toda a
execução do contrato.

12.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por empregados e por
acidentes causados contra terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e
trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais.

12.6. Permi r livre acesso da fiscalização do SLU nas dependências de execução dos serviços para o
exame das instalações e anotações rela vas às máquinas, pessoal e material, fornecendo, quando
solicitado, todos os dados e elementos requeridos.

12.7. Comprovar o efe vo recolhimento dos encargos sociais mensais incidentes sobre a folha de
pagamento dos empregados destinados à prestação dos serviços.

12.8. Responder pela veracidade de todas as informações constantes da proposta apresentada.

12.9. Comunicar ao SLU imediatamente sobre quaisquer deficiências ou falhas que possam prejudicar
ou interferir na execução dos serviços objeto da licitação.

12.10. A execução do planejamento aprovado pelo SLU é de responsabilidade da CONTRATADA
conforme os termos do Projeto Básico e anexos.

12.11. Veículos e equipamentos u lizados deverão estar em perfeitas condições de manutenção e
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conservação operacionais. Não será permi do o uso de veículos e equipamentos com qualquer
deficiência de sinalização, pintura, programação visual (número de ordem e o nome do licitante) e
limpeza.

12.12. As marcas, os modelos, a capacidade e demais caracterís cas dos veículos e equipamentos
deverão atender às especificações técnicas constantes do item 4 do Projeto Básico e as quan dades
listadasno Tabela 2.

12.13. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a integridade dos veículos, equipamentos e
de pessoal vinculados ao Contrato, em casos de greves, perturbações da ordem pública e outros
eventos.

12.14. Responsabilizar-se pelas consequências decorrentes de sinistros (incêndios, furtos, roubo,
colisão, danos a terceiros) ocasionados pelos equipamentos vinculados ao Contrato.

12.15. Veículos e equipamentos deverão atender aos padrões de controle ambiental de poluição do ar,
sonora e de emissão de gases, conforme prescrições do PROCONVE, sempre em estrita observância
às normas específicas aplicáveis (Distrito Federal e federais), sob pena de imediata substituição.

12.16. Os equipamentos envolvidos na coleta deverão operar nos horários estabelecidos pelo plano de
coleta, de segunda-feira a sábado podendo inclusive nos feriados civis e religiosos.

12.17. À CONTRATADA caberá a admissão de empregados necessários ao atendimento dos serviços,
correndo por conta própria os encargos sociais, trabalhistas, tributários, previdenciários e securitários,
além de fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI), conforme as leis
trabalhistas.

12.18. A solicitação de afastamento de qualquer empregado pelo SLU, cuja conduta seja prejudicial ao
bom andamento dos serviços, deverá se realizar imediatamente após a entrega da no ficação.
Dispensas que originarem procedimentos judiciais são de responsabilidade da CONTRATADA.

12.19. Todos os empregados operacionais deverão apresentar-se uniformizados e com os
equipamentos de proteção individual (EPI).

12.20. É proibido oferecer o contrato como garan a de compromissos assumidos em operações
bancárias ou creditícias.

12.21. Havendo aumento do volume de resíduos, em consequência do crescimento da população ou
outro fator não previsto neste Projeto Básico, poderá o SLU determinar à CONTRATADA adequar o
número de equipamentos em um prazo a ser estabelecido de comum acordo, respeitados os limites
legais do art. 57, § 1º, inciso IV, e art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

12.22. É obrigatória a execução de nova pintura e em mesmo padrão, no prazo de até 30 (trinta dias),
a contar da data da solicitação, quando a iden ficação do veículo es ver danificada ou ilegível, a
critério do SLU.

12.23. A CONTRATADA será responsável por atender as exigências dos órgãos ambientais federais e
do Distrito Federal, promovendo a regularização dos serviços e das unidades decorrentes do objeto
licitado.

12.24. A CONTRATADA deverá apresentar o planejamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
assinatura do contrato.

12.25. Fornecer arquivo atualizado em meio digital em formato adequado contendo matrícula, nome,
RG, CPF e lotação de todos os empregados diretamente relacionados ao contrato.

12.26. Conservar as instalações do SLU; reparar os danos causados mediante prévia aprovação dos
projetos pela Contratante; indenizar a Contratante pelas possíveis deteriorações dos bens móveis e
imóveis que tenha dado causa por atos omissivos ou comissivos não reparados; possibilidade de
realizar qualquer acréscimo, acessão, benfeitoria ou montagem de equipamento no local mediante
prévia autorização da Contratante.

Cláusula Décima Terceira – Da Fiscalização

13.1. A fiscalização e o controle do objeto do presente Instrumento serão exercidos por servidor ou
comissão designada pelo SLU, legalmente habilitados e designados para desempenhar esta função,
com poderes para praticar quaisquer atos que se destinem a preservar os direitos do CONTRATANTE.

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive aquela resultante de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes.

13.3.  Sem prejuízo de outras atribuições legais, poderá a fiscalização da CONTRATANTE:

13.3.1. Determinar as medidas necessárias e imprescindíveis à correta execução do objeto
contratado, bem como fixar prazo para as correções das falhas ou irregularidades constatadas; e

13.3.2. Sustar quaisquer serviços ou fornecimentos que estejam sendo realizados em desacordo
com o especificado neste Instrumento, ou ainda que possa atentar contra o sigilo de informações,
a segurança de pessoas ou bens do CONTRATANTE.

13.3.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do objeto
deverão ser autorizadas pela autoridade competente do SLU em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
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13.3.4. O serviço rejeitado, seja devido ao uso de materiais inadequados, seja por ter sido
considerado mal executado, deverá ser refeito corretamente, com o po de execução e o uso de
materiais aprovados pela fiscalização, arcando a CONTRATADA com os ônus decorrentes do fato.

13.3.5. Para efeito de atesto de Notas Fiscais ou Faturas, o servidor ou comissão designada pelo
SLU, poderá solicitar os documentos elencados a seguir, no todo ou em parte:

a) Folha de pagamentos do mês a que se referem às Notas Fiscais ou Faturas, bem como
resumo e contracheques devidamente quitados e assinados;

b) Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-alimentação e
demais bene cios devidos por força do Contrato ou Convenção Cole va de Trabalho,
efetuados em nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas
dependências da Contratante, inclusive em caráter temporário, do mês anterior à Nota
Fiscal;

c) Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan a por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, com a auten cação mecânica ou acompanhada do comprovante
de recolhimento bancário ou o comprovante emi do quando do recolhimento efetuado pela
Internet, rela va ao mês de competência anterior, ou na forma definida pela legislação
vigente, compatível com o contingente alocado para o adimplemento do Contrato;

d) Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (GPS), com a auten cação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante
emi do quando do recolhimento efetuado pela Internet, rela va ao mês de competência
anterior, ou na forma definida pela legislação vigente, compa vel com o con ngente
alocado para o adimplemento do Contrato;

e) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

f) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) rela va ao mês a que se
referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os funcionários vinculados ao Contrato
e que prestaram serviços nas dependências das unidades do CONTRATANTE, inclusive em
caráter temporário, durante esse período;

g) Cer dão Nega va de Débitos junto à Fazenda Distrital; emi da pela Secretaria da
Fazenda e Planejamento do GDF;

h) Cer dão Nega va de Débitos rela vos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros;

i) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

j) Cópias dos recibos de entrega dos vale-transporte, dos vales alimentação, dos uniformes
e de outros benefícios estipulados na Convenção Coletiva de Trabalho;

k) Cópia dos recibos dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demi dos, das
verbas rescisórias e indenizatórias, relativos ao mês de ocorrência desses eventos;

l) Apresentar comprovante de pagamento das 1ª e 2ª parcelas do 13º salário de todos os
colaboradores que prestam serviço nas dependências do Contratante, referentes aos
meses de adimplemento dessas obrigações.

13.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do objeto deverão
ser autorizadas pela autoridade competente do SLU em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.

Cláusula Décima Quarta – Das Alterações Contratuais

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi vo, com
amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

Cláusula Décima Quinta – Das Penalidades e Sanções Administrativas

15.1. A CONTRATADA estará sujeita a penalidade de multa contratual por infração e em porcentagem.
A multa será por infração isolada ou cumula va, garan do o direito ao contraditório e à ampla defesa.
O percentual da multa aplicada será rela vo ao úl mo faturamento realizado pela CONTRATADA, não
devendo extrapolar os percentuais estabelecidos nos Decretos nºs 26.851/06, 26.993/06, 27.069/06 e
35.831/2014 que regulamentam a aplicação das contas administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.

15.2. Com fundamento nos ar gos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, no Decreto Federal n°
3.555/2000 e no Decreto Distrital nº 25.966/2005 e suas alterações, a adjudicatária ficará sujeita, no
caso de atraso injus ficado, assim considerado pela Administração do SLU, execução parcial ou
inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades, cumulativamente ou não:

15.2.1. Advertência;

15.2.2. Multa de:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde
a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
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ou execução de serviços, calculado desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto no Decreto nº
25.966/2005;

d) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

15.2.3. Suspensão temporária do direito de par cipar de licitação e impedimento de contratar
com a SLU/DF, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

15.2.4. o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.3. Em caso de inadimplemento contratual, o valor da multa deverá ser recolhido no prazo de 5
(cinco) dias úteis, contados da in mação, podendo ser descontado da garan a contratual prestada ou
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, ou ainda cobrado judicialmente, acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

15.4. Em qualquer caso, a contratada será no ficada para apresentação de defesa prévia, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

15.5. As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumula vamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, inclusive aquelas previstas no
Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990.

15.6. Advertência é o aviso por escrito, emi do pelo SLU quando a licitante/adjudicatária descumprir
qualquer obrigação.

Cláusula Décima Sexta – Da Inexecução do Contrato

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do ajuste, com as consequências
contratuais, de acordo com o disposto no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.

Cláusula Décima Sétima – Da Rescisão Amigável

O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de
uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da
execução do Contrato.

Cláusula Décima Oitava – Da Rescisão

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec vo
processo, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às
consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.

Cláusula Décima Nona – Dos débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos
em Dívida A va e cobrados mediante execução na forma da legislação per nente, podendo, quando
for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

Cláusula Décima Vigésima – Do Executor ou Comissão

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor ou Comissão para o Contrato,
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil.

Cláusula Vigésima Primeira – Da Fraseologia Anticorrupção

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060, em conformidade com o Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro
de 2012.

Cláusula Vigésima Segunda – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília – Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas em relação ao presente
Instrumento.

Cláusula Vigésima Tereceira – Da Publicação e do Registro

A eficácia deste Instrumento fica condicionada à publicação resumida pela Administração, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia ú l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o seu registro pelo SLU/DF.

E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (vias) vias de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, serão assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas.

Brasília, DF em _______ de _____________ de 201_____.

Pelo SLU/DF:                                                

Pela Contratada:      

Testemunha
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ANEXO IV

DECRETO Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicação de sanções
administra vas previstas nas Leis
Federais nos 8.666, de 21 de junho de
1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administra vos), e 10.520, de 17 de julho
de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras
providências.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar go 100, inciso
VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos ar gos 81, 86, 87 e 88 da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a
centralização de compras ins tuída nos termos da Lei Distrital n° 2.340, de 12 de abril de 1999, e as
competências instituídas pela Lei Distrital n° 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

Disposições Preliminares

Art. 1° A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri va de direitos pelo não comprimento
das normas de licitação e/ou de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do
Distrito Federal, às normas estabelecidas no presente decreto.

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com
dispensa e inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às
licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido
no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666.

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administrativas

Art. 2° As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas, garan da
a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:

I - advertência;

II – multa;

III - suspensão temporária de par cipação em licitação, e impedimento de contratar com
a Administração do Distrito Federal:

a) para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo
não superior a 5 (cinco) anos, e o licitante e/ou contratado será descredenciado do Sistema de
Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

b) para os licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei n. 8.666, de 1993, a
penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar go poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respec vo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

Art. 3° A advertência é o aviso por escrito, emi do quando o licitante e/ou contratado descumprir
qualquer obrigação, e será expedido:

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços,
até a emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços;
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II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par cipante do Sistema de Registro de
Preços, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4° A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao contratado pelo atraso injus ficado na
entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de
serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso; (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p 6)

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento

completo da obrigação contratada1 (Redação dada pelo Decreto 35.831, de 19/09/2014 , DODF de
22/09/2014 p 6)

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus ficada do adjudicatário em assinar o contrato ou
re rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V 2- até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. (Redação dada pelo Decreto 35.831, de
19/09/2014 , DODF de 22/09/2014 p 6)

§ 1º A multa será formalizada por simples apos lamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei
nº 8.666, de 193 e será executada após regular processo administra vo, oferecido ao contratado a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas ao contratado;

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

§ 2º Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garan as, o seu valor será
atualizado, a par r da data da aplicação da penalidade, pela variação do Índice Geral de Preços -
Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas.

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par r do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na
repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula vamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta come da, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o
princípio da proporcionalidade.

§ 6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados
e/ou rescindidos, exceto se houver jus ficado interesse da unidade contratante em admi r atraso
superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do caput deste artigo.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar go não se aplica nas hipóteses de
rescisão contratual que não ensejam penalidades.

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

Art. 5° A suspensão é a sanção que suspende temporariamente a par cipação de contratado em
licitações e o impede de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na
modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral do adjudicado e/ou contratado, no Cadastro
de Fornecedores do Distrito Federal, ins tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, com a
suspensão inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi da pela Subsecretaria
de Compras e Licitações, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a empresa
permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, ou
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pregão para inclusão no Sistema de Registro de Preços, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma
provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto,
falhar ou fraudar na execução do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje vando obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

receber qualquer das multas previstas no ar go anterior e não efetuar o pagamento; a reabilitação de
dará com o pagamento.

§ 1° São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer
no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a
emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços;

II - o ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par cipante do Sistema de Registro de Preços,
se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa
em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

§ 2° A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e produzirá os
seguintes efeitos:

I - se aplicada pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, na hipótese do descumprimento
da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para
registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão par cipante do Sistema de
Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante todos os órgãos/en dades
subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações posteriores;

II - se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou par cipante do Sistema de
Registro de Preços, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução
contratual, entendida desde a recusa em re rar a nota de empenho ou assinar o contrato, implicará na
suspensão perante o órgão sancionador.

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas
ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6° A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado de Fazenda, à vista dos
motivos informados pela Subsecretaria de Compras e Licitações.

§ 1° A declaração de inidoneidade prevista neste ar go permanecerá em vigor enquanto perdurarem
os mo vos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento.

§ 2° A declaração de inidoneidade e/ou sua ex nção será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/en dades subordinadas ou vinculadas ao
Poder Execu vo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei
nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que
por quaisquer outros meios pra carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e
Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24
(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto III - aplicam-se a este ar go as
disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.

Art. 8° As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou
profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520,
de 2002:

I - tenham sofrido condenação defini va por pra carem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.
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CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° É facultado ao interessado interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec va
notificação.

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra cou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2° Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário; só se iniciam e vencem os prazos referidos neste ar go em dia de expediente no órgão
ou na entidade.

§ 3° Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a
aplicação da sanção será formalizada por despacho mo vado, cujo extrato deverá ser publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada;

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita
Federal.

§ 4° Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade
competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí o
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal – e-compras, e aos
demais sistemas eletrônicos de contratação man dos por órgãos ou en dades da Administração
Pública do Distrito Federal.

§ 5° Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções
aplicadas com fundamento nos arts. 3º e 4º deste decreto, as quais se formalizam por meio de
simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que
as aplicou.

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante
e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração
pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os contratos deverão fazer menção a este Decreto, incluir os
percentuais rela vos a multas, e as propostas comerciais deverão mencionar expressamente a
concordância do proponente aos seus termos.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 30 de maio de 2006.
118º da República e 47º de Brasília

MARIA DE LOURDES ABADIA

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0270934-1, Presidente de Comissão Especial de Licitação - Substituto(a), em 26/02/2018,
às 13:52, 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 TAIS CORRÊA ALVES - Matr.0271537-6, Membro da
Comissão Especial de Licitação, em 26/02/2018, às 14:00, 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 FLORA LYN DE ALBUQUERQUE FUJIWARA -
Matr.0270761-6, Membro da Comissão Especial de Licitação, em 26/02/2018, às 14:04,
conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
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do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 5293691 código CRC= 380817F8.
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ANEXO A - PROPOSTA DE GRA VIMETRI A PARA OS RE;J EHl(js.D ;;:S.U~S-

1. A CONTRATADA realizará aná lises grav irnêtricas dos rejeitas. identifica ndo a unidade, de fonna 
a aprese ntar os seguintes pari!mctros: 

a) densidade: 

b) teor de umidade: 

c) peso especi fi co; 

d) compos ição qual itativa dos itens citados na TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RESiouos 
DOS REJE ITOS (ANEXO B) deverá ser representada em percentual e peso. 

1. 1 Os resíduos que se enquadram 11 0 An. 33 da Lei n° 12.305/2010 , deverào ser idcntiflcados. 
registrados c pesados separadamente dos demais resíduos. 

3. As <lmHiscs deverào ser real izadas semestra lmente. sendo a primeira análise. no sexto mês de 
contraIO e atender as metodologias. 

4. A CONTRATADA deverá uti lizar O critério de amost ragcm para a realização da gravimetria de 
acordo co m a ABNT N13R 10.007:2004 ~ Amostragem de Resíduos Sólidos e aprovado pela 
CONTRATANTE. anterior ao inicio das análises , sendo ainda encaminhado o cronograma proposto 
para as análiscs. 

5. A CONTRATANTE fica rá respol15<1vcl pelo monitoramento da gravimctria real izada pela 
CONT RATADA. 

6. Para a rea lização da anal ise gravimétrica a CONTRATADA deverá seguir as Normas 
Regulamentadoras 06 e 17. Uso dos EPI e Ergonomia, respectivamente . 

• METODOLOGIA PARA A ANÁLISE GRAVIM ÉTRICA DOS RES íD UOS DOS 
REJEITOS 

I. Para n realização do estudo gravimétrico dos rejcÍlos das Us inas, a metodolog ia aplicada é o 
C]uarleamenlO, confonne a NBR 10.007:2004, com adaptações. Devem ser rea lizadas três 
amostragens de cada área (triplicnta), para comparação dos resultados das frações percentuais nos 
di ferelUes tipos de RSU. Será real izada a classi ficação em gn ,pos e subgrupos segu indo T Ai3ELA 
DF. CLASS IFICAÇÃO DE RESíDUOS DOS REJE ITOS (ANEXO B) 

11. Parti a operação deverá ser uti lizada a medida de uma concha da pá carregadcira discriminada no 
item 4. VEicULOS. MÁQU INAS E EQU IPAMENTOS, eO Ill o volume de aproximadamente 2,5 
m3 , seg uindo a metodologia proposta: 

Pá carregadeira - com capacidade da concha de aproximadamente de 1.500 kg de rejeito : 

I. Descarga do rejeito pela pi', carrcgadeira da unidade de anál ise: 

2. Espalhamento e homogeneização da amostra com o uso da pá carregadeira; 

3. Reu lizaçiio do 10 qual"leamel1to - reali zação com uso da pú earregadeira; 

4. Escolha aleatória de 2/4 dos extremos do material; 

5. Remoção dos 2/4 restantes; 

6. Novo espalha mento e homogene izaçiio do material dos extremos escol hidos: 

7. Real ização do 2" C]uartca mento ~ realizuçiio eom uso de enxada; 

I 

~ 

I ) 
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S. Escolha aleatória de 2/4 dos extremos do material ; 

9. Remoção dos 1/4 restantes; 

10. I-Iomogcncizaçào dos 2/4 escolhido; 

11. Separação em montes do material escol hido para faci litar fi análise - fileiras; 

12. Separação c com pos ição gravimctrica com o trabalho manual, sendo real izada a catação, triagem 
c classificação por tipo e classe de resíduos, confonne a Tabela I - Tabela de T ipos e Classes de 
Materiais (ex.: ti pos de plásticos. papel , vidro, etc); 

13. Os resíduos segregados serão acond icionados em bags ou bombonas para pesagem 
sepa radamente: 

14. A pesagem dos mate ria is se dará por tipo e çlasse de resíduos, conforme O ANEXO - B; 

15. Deverá ser ut ilizada ba lança eletrôn ica de capacidade de 10 Kg e precisão de 0,0 1 Kg; 

16. O descarregamento da concha da pá carregadeira deverá ser cm piso im pennea"cL ou uso de 
lona em local coberto para que nào haja contaminação da amostra com o so lo c intempéries. 

17. As triagens deverão ser realizadas em mcsa nivelada, respeitando as NOnllaS de Segurança do 
Trabal ho, em particu lar, as NR 06 e l 7 -, Uso de EPI e Ergonomia, respectivamente. 

18. Os pesos das bombonas e/ou bags dcvcnio ser descon:ados da pesagem dos materiais. 

19. Os critérios de anál ise observarão os segu intes tipos e classes: 

Tabela 1 - Tabela d e Tipos c C lasses de ;Yla tcriais 

TIPOS CLASSES 

PET 

Plástico Duro 

Plástico 
Plástico Mole 

Plástico Fi lme 

Papel Colorido 

Papel Branco . 
Papel Papel Misto 

Papelão 

Jornais, revistas e panfletos 

Vidro Vidro Branco, Verde, Âmbar e Outros 

Metal Alumín io 

2 
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MeIa! Ferroso 

Outros Melais 

Embalagem Longa Vida 

Isopor 
Outros 

Tecido, Roupas, Borracha , Couro 

Madeira 

Matéria Orgânica Restos de Comida e Podas 

Rejeitas 
Areais, Pedra, contammantes biológicos (fraldas, papel higiênico, 

absorventes) 

Figura 1 - Esq uema Modelo de Qual'teamento para li concha da p:í ca rrcgadeira: 

3 75 K\J 376 Kg 

187,5 KU 111".~KQ 

375 Ky 

187 .5 KtI 187 ,5 I (U 2
q Oua, t"""'''' ',h, 

OU""\ld('ld~ d ... ('ImOSlr", '" ser 
",."11 .. ,,,.1,, 

Assesso ra 
OITEC/SLU 

"i, I 
-------- - __ 1 

,'" _.~ _l';;L. __ I 

te J 5/~ / 

3 
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ANEXO B - TABELA DE CLASS IFICAÇ .. \O DE I~FSíIH IOS DO REJEITO - ES1TDO 
(;RA VI.\"II~TRICO 

Tiptl dil :"\ l1úlisL': 

1):11:1 lI,l ;\ Il ú l i~",. 

TlI'OS 

l 'I:ISl ic,l 

I'apd 

Vidro 

i\kla l 

( )Ul ros 

IIlm'·ri;! { )rg~·1l1ica 

1<":.1 ~'ilt" 

) " 
) ::;., (dllp li ca la ) ) J' ( l l·ip licali l ) 

C LA SSES PESO (KI!) 'Y. , 

1'1 '" r 

1'1:·ISliCll Dum 

1'1(lstic(l rvlok 

1'lúslÍ(o FilnK 

l'apd Colorido 

1':lpe l HI·:Ill(O 

Papel iVI iSlO 

I':lpel:lo 

.1ol"llai s. 1·,'\ isws e pan ll eltlS 

Vidm H!"a lh2o . Vel·de. i\ lllhar e 
(}1l 1 ro~ 

A lulllín io 

Melai Ferroso 

()lIIros Mela is 

1:lllhalagelll I.'lllga V id,! 

I~()p, li· 

T~'l" id tl. j{(llIpas. lhwracha. Couro 

Mackira 

j{ e~t(l~ ck Comida e 1\llbs 

A ITai~. I'~'dr<l. cnllla l 11lll<lIlI~· ~ 

hiolúgi(m (1"1·<l ld :b . p:lp..:1 
higil'niCll. <lh~orv..:1l1C~) 

TurAl 

~ II . . _- .. __ ..... ~--' 
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SLU 
Execução de Serviços de limpeza Urbana no D,!)ul!o Federal 

ITEM aUANT UNIO VALOR MENSAL 

"' 15000 limes R$ I 394 \~1 50 

P2 5500 vmes R$61J 216 67 

P3 19 4 /5 times RS48~ 329 66 

RS2.492.690 

· 

LOTE UNICO 

VALOR TOTAL PARA VALOR TOTAL PARA VALOR TOTAL PARA 

12 MESES 24 MESES 36 MESeS 

1<5 16 n~ 698 03 R$33 459 3% 07 RSSO 169 O!j.l 10 

1<$735862649 R$ 14 71i 252 00 RS22 015 619 45 

RSS 823 9S!! 3.1 RSI164791666 RS17H1874 99 

R$29.912.283 RS59.S24.566 RSB9,736.849 

ANDRE LU IZ SANTOS THO ME 
AssessorlD lGET 

UND 

VALOR TO TAL PARA VALOR TOTAL PARA 
48 MESES 60 MEses 

1<$0091879214 RS8) fi48 490 17 

RS29 430< 50S 95 RS35 793 132 44 

RS23 295 83.1 32 RS29 119 791 65 

R$119.649.131 RS149.561.414 

REf DE PREÇO. SINAPI 
NQVEMBRQI2017. SICRQ 

NOVEMBR0/20 16. SINOISERVIÇO 
CQNV COlJ2017 E SINOl URB 

CONV. COL/20 17 

fT-;'--"~ 
, \ __ g fo 
IT.~ ,,,, 
l~ " Co 

"T 
"' o 

o', 

" J' 

,-,'" 

<: 
.ç 

fi\& " " , 
~\~ , 

"" 

/ 

~ 

I~ \ 
I 
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Ai\;FXO C2 - PI .i\ N ILlI/\S DE CUSTOS - PLANILlIA MEMOHlA DE CALCULO 

, 
.. ;,: "'~ 50 11.°/_ '1'( ,:..~: L (j-/ U 
i 
I~~L __ /O'J/f- Ç 

1,1.' 

Planilha DE CUSTOS - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO (5350007)         SEI 0094-000608/2017 / pg. 66



lli 
E. ecucao oc Serviços de L,mpt'la Urbana no 0'5:":0 Fede'al 

• 
MEMORIAL CE CÁLCULO . INICIAU2017 

P1 OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAG EM DA 
CelLANOIA • UTMB 

Ota~ ~letlvos 

H(lfas.'d l~ elelO>'0 5 

Qu~nl;d .. de de resíduos 

21>.1)0 
7 33 

\500000 TIMES 

4 00 

~ 00 

3,00 

"" 
1.00 

", 
,," 
3.00 

3,00 

,," 
3.00 

,," 
'"O 

,," 
' .00 

': 00 

7. 00 8,00 

'.00 4,00 

2 " 6 .00 

, .. 3.00 

1.00 '." 

1.00 2." 

'" 2.00 

2 .. 6.00 

1.00 '.00 
'" 3,00 

1.00 3,00 

200 6,00 

,," 2,00 

1.00 ' .00 
'"O 1,00 

,"o 

8.00 

'"o 

OPERAÇÃO· un.,e 

REF IlE p'~eco SI"AP' 
~' OVEU,ORO!201l. SICRO 

NOVE"'''R0I101&. S I~~!)jSF.R\IlÇO 

eOlN COl/201' E SI,'óDLuRB 
CO"" COl.llOl1 

'---
1-

G 
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,," 
Execu;ào de Serv ,çus Cc Limpeza Urbana no 01S1" 10 Fe<!e, ~ 1 

• 
MEMORIAL DE CALCULO· INICIAU20 17 

P1 OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COM POSTAGEM DA 
CEILANDIA - UTMB 

2,00 

' " 
1 00 

' " 
1,00 

1,00 

1,00 

IN' de caladores -ICOOPERATIVAS I 

11 . ENGENHARIA AMBIENTAUMONITORAMENTOS 

Descr ição 

Prot"Slonal de nlYcl s LJ pe"or hab ili Tado par" as 
atl'"daaes ( ~rl~ h se do composto c rg;'i ," CO , de ch orum e, 

de il9UJS s"perf ,c,a,s c subterra neas J - SINA;>I COD 
40940 - ENGENHE IRO SANITARI S 1 A 

2 - MONITORAMENTOS 

Mcn l lo ram~ nto e Anali ses 

12· MANUTENCAO 

, . , 
' " . , . ~ 
I , ~ r 
~oo 

' " 
, " 
2,00 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

180,00 

Unidade 

14. AGUA. ENERGIA ELETRICA E OUTROS MATERIAIS E INSUMOS 

14.1 AGUA E ENERGIA ElETRICA INFOR,VAlOR 

Descrição 
AQua 
!On e, la Eletnca 

ITOTAL MENSAL COM AGUA E ENERGIA ElETRICA 

[4.2 EPI'S E UNIFORMES 

, 

~ ~ .' -

~ . . 
" 

Unidade 
mês 
mes 

, 

2.00 

1,00 

2,00 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

QUJntidadc 

, , , 

Quantidade , 

Va lor mensal 

Va lor Unitário 
9 500 00 

t O OO ooo 

OPERACÀO· UTM8 

REf DE PREÇO, S"MPr 
NOVEMBRO/20H. S,CRO 

/;OVE~BRO'101G, S I ~m I SE Rv'ÇO 

CONV. CO l 12017 E S I ~m L URB 

CONV COU 10H 

1 R$ 

Total 

Composição lançada na 
Planiha de MOO 

Total Mensal 
9 500 00 

1000000 

19.500.00 [ 
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,," 
E,ec lJcão ce Serv.ços de L1mrelJ Url)arlJ no Distrito Fed e r~1 

') ~ / ----I 
. .ur;rE.'~~', n , __ ',;_",'_""",,-__ ,. _""-1.1.',' Cc J f 

~ .. • h~ 'lu,. r: 
M~; fl~" 

MEMORIAL DE CALCULO - INICIAL/2017 

P1 OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COM POSTAGEM DA 
CEILANDIA· UTMB 

Oc" los de proteção 
Mascaras OeS~;lrIJ .. e IS 
Ca acete 
rrC~~ lor solar 200ml 

N' FUr\c lo,,;mos 
Tot~1 

OPERADOR DE MAQU INA 
Ite m 

Ca.ça brim 
Ca m,sa 

I C~'c,ldo de COU I O 

Proteto r Auncu lar ti "plu A 

Bota de rI/C ca,,~ me~ l n 

16o"", 
Capa Ce chuva 

IluvJ$ de 'J5p~ 
Colete Reflel lYO 

, Ocu lo, de rOleção 

Ma""""$ [)e~~ar l"v~15 
Capaccte 
Prc!e IO! so la, 20Cml 

N' F"nClon,mo. 
Tot~1 

,,, 

, .. , , 

3,9 0 
1,60 

, 1.50 

16.00 

Pr.., o Unitário 
3500 

25,00 
42,~ O 

0,94 

28,90 
7,~O 

12.35 
7,22 

19.22 
3,90 
1,60 

11.50 
16,00 

" 

, 
" , 

2,00 

Consumo/mes 
0 .25 
0,33 
0.17 
2.00 

,<O 
0.17 

O.OB 
2,00 

, 

Tota l 

Tota l 

" 

\J~ l d 

un ld 

" CM 3200 
61.63 
13 00 

801.1 9 

Unid~dc TOMI 
ur\l d 8.7~ 

unlo a,33 .. T 15 

" 1.88 .. 
un,d 1.45 
u,"d 2,06 .. 
un,o 
unld .. 
\<n ld 0% 
cM 32.00 

62.59 
9.00 

563.31 

, 
, 

" , 
, 

, 
, 

~ 

, 

:::;' 
~, 

~ 

, 

:::;:: , 
~ 

OPERAÇÃO · UTMB 

Rf.f OF. rR cCo ~ I "API 

"OV~MBf!O,'lOl1, S,CI<O 
NOVE M8RO/,O!' , S I ~D I SfRVI Ç O 

cmw. COU'"17 E S"m t,UR" 

CO "" . Cal "o11 
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,," 
Ex~cuçâ ~ <Ie Se' v'ços de Limpeza Urbana no D'SI'''O Federal 

• 
MEMORIAL DE CÁLCULO · INIC IALl2017 

P1 OPERAÇÃO, CONTRO LE E MANUTENÇÃO DA US INA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DA 
CEILANDIA· UTMB 

~ " , 
-' , , , , 
,-

r t : , , 

, , , , , 

, , , , , 

~ ," , 
'" 

, 

"~ 1 ' , 

~ 
, .. 

, , 
, , , , , 

~ I ~, " 
~ 

, 

" 
~ , , 

, 
" , 

~ 
, ' i' 

, 
" h r I 

::i't ~ 
~ , , 

'c 

~-
, , , 

" , , 
, ,,, ,ri , 

, , , , , 
" , 

, 

" 
, , , 

" , 
" " ,.",m "' ou , 0,08 '" 5,14 

, , 
" 

, 
, 
" , 

, , 
'o, 

" , , , 
Jn I 

~ , 
, ,"OM'-, 

fi 
, 

" -, ri m 

=* 
, , 

~ "" , 

" 

OPERAÇÃO· UTMB 

f<H . O~ PREÇO S' ~'AP I 

NOVéMBROll~l1 . S ICRO 
fWVEMBROI10 ,ó, SL"O'S E~V IÇO 

COr.lV. COu lD 17 E S" mt.UR8 
CONv COlllol1 
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,," 
E. ecuçáo de Ser'''COS de l ,me""J Uro"na no DIstrito l'e~e'J I ( ,( I -

• 
Malti~~:o;-~-'-.. --~_._---, 

MEMORIAL OE CÁLCULO, INICIAU2017 

P1 OPERAÇÃO, CO NTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA OE TRIAGEM E COMPOSTAG EM DA 
CEILANDIA - UTMB 

, , 

I , . 

~' 3I I ~ tW 
~ ,. 

, ;I, 
r! I r , 

~ 
m , , i 

, 
, 

~ " , 

~. 
I. , 

, .,,1 

ITOTAL DE EPI"S e UNIFORMES 

15. EQUIPAMENTOSNEICULOS 

15.1 CAMINHA0 BASCULANTE 6m' 

, .OEPRECIAÇAOIJUROS 
Oe"c 'iç:lold~dos equipa. 

Valo. ReS'~U31· 30% 
V,d3 U"I - 5 a<10" 

I-'o."s ~e Ut "2"çjO Por Ano - 2.000 horas 
1 a.a 3"ual de I"ros· 12,25 '% 
DeprecmcJo (mCs ) - RS 2,265.86 

Ren"J ne r3C~O de cap, lal· R$ 1,Sa2.53 
Cnass , .E~;J ,~amento Si P neus R$ 194.216,85 

DEPRECIACÃO 

JUROS 

I 

~ I 

ç . MANUTENÇAO 
Va ar Un,ra"o 2026 1685 
Cus~o oi" Pneus 8 400.00 

lo . COMBUSTlVEIS e LUBRIFICANTES 
Consumo combus l ivel 

Prc o/li tro 2017 

L~va cns e Filtros 

;>crcen~ual" eomllUSlo ve's 

ILubrificantes 

2 20 ~mJl 

3622 

3. 00 :~ 

, 

, 

• 

" , .. ~ADM. I 

=$ ~ • :; ," 

~ 3jjj , 

~ 
, 

, 

~ Hl 

I 

I 

n' de unidadu Valor RSlmh 

, R$6.797.58 
VALOR AQUISiÇÃO 

EQUtP. , R$5.947.89 RS202616.85 

, .11 

CUMO iI Pneus C~, M:>nul V,d:> u~d 
19-\ 216 85 70.00 a. 60 meSes 

Total 7 2l>5.B6 

RS/Km Quilômetros/mês RS/Mês 
1,6464 936,00 1 S4 I ,03 

Total 

CuMO COm!luSllve" 1 54 1 03 RSIMê$ 

, 

OPERAÇÃO, UTMB 

RH OE PRECO SIOjAPt 

0I0VO'IlR0I2011. SICRO 
~OVC "' !lRO, ;rtI' 6 . S""O'SER\llCO 
CO~V COV20\1 E S'~ OLURe 

couv. Co u2o ' 1 

N" TOl31 de Func 

'" 
6.874.10 

Vida Ú1il 

60 meseS 

I 

I 
I 
I 

-
n" de u.,.d" ocs 

'" . S 6.797 0 58 

I 

1.541 ,03 

0(6,23 
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.cu 
E~ec"cão oc Se/vIços de L,mpen. Vrbana no Dlsl":o Federal 

• 
MEMORIAL DE CÁLCULO · INICIAU2017 

P1 OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E CQMPQSTAGEM DA 
CEllANDlA - UTMB 

700% Custo CombuSI,ve,s 1 54 103 

IE· PNEUS, CAMARAS E AC ESSÕRIOS 

ITOTAL MENSAL COM CAMINHA0 BASCULANTE 6m' 

Is.2 CAMINHA0 BASCULANTE TRUCADO 12m' 

; , 
, I· ~u_,,: _ 

V,da Ubl . 5 anos 
Horas OI.' Utol,zacão POI Ano • 2.000 horas 

Ta.a anual de luros - 12.25 % 
0 .. 00 .. <:' .. <:;;0 ,méSI- RS 3.21 1.91 

Remuneração de cap ital ~ :~ ~.8 10 , 42 
. "'",,'"' 

DE PRECI AÇÃO 

B· IPvAToPllA'!'7CTCENC IAMENTO ANuAL , " , U A 1% 
V,. : ai' "" " IAM N 

A 

C· MANUTEN AO 
VaKlf Uruta"o 
C~~lO de Poeus 

, 
~ 

L~va cn$ e Fil\fo$ 

Percentual SI combuS! IVeli 

Lub,ific~ntes 

Pele" .. I,,"! s' çon,QustlvelS 

" 

Calcu lo da ullometra em mensal 
NO de Ve' I;,,105 
Km1d la 
Dias/mês 
a"ilómclroslmC5 

IE· PNEUS. CAMARAS E ACESSORIOS 

289 306 15 
\4 00000 

300 J" 

700 .. 

~ 

, 
IH'O 
2600 

312.00 

; 

, R$J .211.91 

axas ANle.~ 

CuSIO SI Pr.eus Coei l.1aoul 
275 306 16 7000":' 

Total 

, 

Custo Combustlvels 513.68 

Custo Combushve,s 513 68 

3t2.oo 

, 

RSIMC$ 

VALOR AQUISiÇÃO 
eQUIP. 

, , , 

VIda uhl 
60 m e !.eS 

321191 

, 

RSIMes 

RSIM~$ 

, , 

OPERAÇÃO· VTMB 

REf 0Iõ PREÇO SII'lAPI 
.~OVE.'o'BROJ20 1 1_ SIC RO 

IIO""''''{lROI2<l1 6. St"lOlSERVIÇO 
CO"'V coe. 12011 E SL"Ol.URIJ 

COtlV tOU ,.,1T 

107.87 

I R$ 15.163.38 1 

I 
I 

Vida Útil 

, 

I 
S S 

o , 
Ó = 

o~ de un:dade ~ 

i 00 

•• 3.211.91 

I 

15.41 

35.9& 
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,," ,. 
Exec LJ do ~e Se",ços de l ,mpe". U r bJn~ no D'51"lo Fede ral 

• 
'l ' ' 

MEMORIAL DE CALCULO - IN ICIAlI2017 

P1 OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COM POSTAGEM DA 
CEILANDJA - UTMB 

Rec~pJ efl S 4,00 400,00 1,600,00 '" Pneus TraS" "Q5 8 ,00 1 400,00 11 20000 
C,lmaras 16,00 90,00 1440, 00 
PrOletore s 1600 25,00 400 ,0 0 

Re ca a ens 1600 40 0 ,00 ., 400 0D 2,0 0 
TOI, I 24.300,00 

ITOTAL MENSAL COM CAMINHA0 BASCULANTE TRUCADO 12m' 

IS _3 PA CARREGADEIRA 197HP 

, • DEPRECIACAOIJUROS 
Dcscr;ç~old~dos equipa. 

Va lor ReSid ua l · 30'10 
\! ,dJ UliI - 5 anos 

Horas de Uti lização Pcr An o - 2.000 horas 
Ta xa anual de IU<OS · 12.25 'I. 
Deo,ec lação (mesl - RS 6.048.70 

Rcmuncfação de capllal- RS 5.292.61 
Cha,s,. Equ lpamenIO 5" Pneus RS 518.459,97 n' de unid3des V310r R$lmês 

DE PR EC IAÇÃO ; R$1B.146.10 
VALOR AQU ISiÇ ÃO 

EQUIP, 

JUR OS , R$15.877.84 R$533 259 97 

, , 

~, " 
, , , ./1 

C . MANUTENÇAO 
V~ :or UnJlo "o ~33 259 .97 Cus to si Pneus C~, M3nut VIda u',1 
::::" SIO <!e Pneus 14 800,00 518459.97 70,00 '1" 60 meses 

Total 60~8,70 

, , , 

OPERAÇÃO _ UTMB 

REF O ~ PREÇO Sl N~I', 

NOVEMBROi2G17, SICRO 

'WV~ '· BRO"01~. S'''D I SE ~Y'ÇO 
CONV. cOulG17 E SI.~ DlURB 

CONV. COl.l20.7 

75 000,00 km 

Ou,lêmel ro s!mês 
3 12 00 

10109 

I R$ 10.152,89 I 

I 

I 

Vida Útil 

50 me,e, 

'~ 

n' de un idades 
) ,00 

" 18.146.10 

~ ~ ~ 
I 

~ 
, , 

lava cns C Filtfos 

Pe rcen:ual SI combustl vc ls 

l"brific3nteS 

P~ r Ge"t"J I ,I co mbustiVC<S 

C;i lc ulO dJ uitomctrJ em mens~1 
N' de Ve ,culos 
HeraSi<l IÔ 

DJJs,'m~s 

Quil6metroslmês 

110 - P NEUS. CAMARAS E ACESSORIOS 

, .. 

3,00% 

7 OO ;~ 

, 
6 ,00 

16 00 

468.00 

ITOTAl MENSAL COM PA CERREGADEIRA 

15.4 ESCAVADEIRA 17T 110HP 

A · DEPRECIAÇAO/JUROS 
Descriçãoldados equipa. 

Va'c r ReSl du 31· ~O·!. 

CUS' Q Combustive,s 27549,57 RSIM~s 826.49 

C"'IO Combus li ve<s 27 549 57 R$IMCS 1.928.47 

468.00 

' " 

" 

I R$ 88.253,57 I 

\ 
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,CO 
E~e<:uç.ão oe ServIços de LImpeza Ufaana no D,strolo Federal 

• 
MEMORIAL DE CÁLCULO · IN ICIAU2011 

Pl OPERAÇÃO. CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DA 
CEllANOIA • UTMB 

VId;l UloI • $ ."'os 
Horas de Unl.zacâo Por Ano· 2.000 ho.~s 

Taxa anual de I"'OS 1 2.25 ·~ 
DeorCCtaçio (~S)· RS $.941.35 

Remuneraçllo de cap ital- RS 5.198.68 
eMUlo E<IUI nm .. Pl(o $1 Pne us RS $09.258,15 

DE I' REC IACÂO 

JUROS 

nO de unidades 

c . MANUTEN AO 
Va.c. Unlla"o 
CU$IO d" Pneus 

509258,15 1 Custo "'Pn .. us 
51)9258.15 

Valor R$/mês 

R$I' .8B2,70 

R$10.39135 

CoeI Man ,,! 
70,00% 

VALOR AQUISiÇÃO 
EQUIP. 

RS~09 256. 15 

VIda u,,1 
60 meses 

OPERAÇÃO· UTMS 

"H Dl: PRECO SINAl'! 
J\;OvE"BItOI20,1. SlCRQ 

r<DYt; MIlROJ20'&' SII<DISERVICO 
CD.\V. COU2G!1 E 51UDlURB 

CO' .... COL .J:/OH 

Vida Út il 

60 m~ses 

n' de unlcade5 

5 9~ 1.35 RS '" 11.882,70 

" 

lava ens e Filtros 

P",c"ntuat s· COmDu!lIvelS 3.00% CUS10 COmbusllvels 15383.02 R$/Mês 461.49 

l ub,lflCllnleil 

Perecntu31 $1 eomDu$lIve,S 7,00% Custo Combusllvels 15383,02 R$/Més 1.076.81 

Cá lculo da uilomctra em mensal 
N' de VelCulos , 
~ foras ld l a 9.00 
Dias /mês 26.00 
Horas lmus 468.00 468.00 

IE· PNEUS. CÂMARAS E ACESSaRiaS I 

I 
~ 

, , , 

, 

" , 
" 

~ 
[TOTAL MENSAL COM ESCAVADEIRA 17T ,'OHP I RS 51 .955.&8 I 

[5.5 CAMINHA0 TANQUE 10.000 LITROS I 

~ 
I 

, , 
Vida UIII · 5 anOs 

horas de U ttll~ aciio POI Ano · 2.000 horas 
Tai<a anualde l"'os· 12,2S 'k 
Dep,e<:13cão Imes)· R$ 3,943.68 

Rcmune,"ciio ( f ~s~'a:;.~~~ ~S 3,450.72 
I I 1 t , , Im 

DEPRECIAÇAo , R$3.943.68 
[VALOR AQUISiÇÃO 

' Q",'. 
Vida Úti l 

rer:lPV"..6JOPVA TllIC " IAM N .- , 
I~ " ", c " 

, 
" D , . S5810 , , , 

, 
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" " Exeçu c ;; ~ de Se""ços de Limpeza Urbana nQ D,strllO Federa l 

• 205/4_ ç --_.-'.-.. -
I:,'-tt' 

MEMORIAL DE CÁLCULO · INICIALl2017 

P1 OPERAÇÃO. CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E CQMPOSTAGEM DA 
CEILANDIA - UTMB 

c . MANUTENÇAO 
Va l ~, Un l :a,,~ 

CuSIO de Pne\Js 

, 

35 1 27989 Custo SI Pneus 
11 2~O , O O 338 0 29 89 

Coer Manut 
70 ,00% 

Vida (Ul I 
GQ meses 

OPERAÇÃO _ UTMB 

RU . OE P REÇO. S'NAP I 
t!OVEMBR0I20!7. SICRO 

NOVE'WROI1016. SI NDISERVI(O 
CQ.~v {OQ l l,O\, E StNOlURB 

CO" V C OL, 11011 

n' de ur>ld adcs 

TOIJI 3 9~3,68 R$ 3.943,68 

ID· COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
Consumo comb"stiv~1 

Prcçollitro2017 

La.a cns e Filtros 

P e rcen~u ~1 M camb LJ $t lve.s 

lubrificantes 

Pe rcenlLJ~I Si r. ornb\J ~t' ve,s 

Cálculo da ui lomClra em m e ns al 
~ de Ve ,cu los 
Km"lum~ 

Dlas' m,,, 
Qu il ômetrOSlm ês 

IE - PNEUS. CAMARAS E ACESSO RIOS 

2.20 kmil 
3,622 

300% 

i 00% 

, 
30.00 
2& ,00 

780.00 

Item Ouant,da de 
i'neus Dlante lfos 2,00 
Ca maras 4 ,0 0 

i'''' lelm es 4,00 
ReCJOJ r.e rr , 4,00 
Pneus Trase,res 8 .0 0 
C"mar3~ 16,00 
Prote la res 16 00 
Recaoa Gns 16.00 

I Tota l 

RS/Km Quilômetros/mês 
1.6464 i BO,a O 

Custo CQm buS l, oC IS 1284 l O 

Custo Combusti"e ,s 1 284 . 19 

780.00 

'co o Un ,I'; "o TOl31 
1 325.00 2 650,00 

90,00 360,00 
25,00 100 00 

400 .00 1 &0 0.00 , 325,00 \0 eoo 00 
ao,oo 144000 
25,00 40000 

400,00 e 400 00 
23,550.00 

ITOTAl MENSAL COM CAMINHA0 TANQUE 10.000 LITROS 

15,6 BRIQUETADEIRA DE REJEITaS 

, , 
~ ' I r ' ,I 

V l d~ Utll : ~~,-/~os 
Hc r3S de Utll 'zacão Por Ano - 2.000 hor~s 

Ta xa an ual de luro ; - 12,25 '" 
Cep rec l3cáo (meS 'I - RS 7,000.00 

Remunera ;;;jo de capll~I -

",,","' , 
DEF RECIACÃO , R$14.000,00 

B . IPVAlOPVA TILI " IAM~ Nt AN UAL 
kVA ALI "" ,, 1% 

"' - , 
" " I'; ~~ " -

RSIMes 
I 284 19 

TOI~ I 

RSIMês 

RSIMés 

RecJ , e nsiClclo 

'" 

'" 

, 
'O"" 

TOTAlIZA AO Taxas DETRANIS" g. Obrig.IIPVA - MES · B,i ueladeira 

C _ MAN UTEN AO 
Va lor Un taflo 
CUSIO ce Pneu, 

lJva ens e Filtros 

Pe rcen lc'al s i co mbusllve ,s 

ILUb,ificantes 

Pe(cent L", I , I co mbuS hve'$ 

600000 00 Custo s i Pneus 
000000.00 

TotJI 

3,00 % Custo Combust ivGIS 

700% CUSlO Co mbusliv .. IS I 

Coei Manul V,~a uhl 
70 .00 % 60 meSeS 

7 000,00 

7 000,00 RS/Mes 

7 000 ,00 I RS/MÔS 

1.284,19 

38.53 

89.89 

I 

C icio de Tro ca 
7500000 _m 

Q L"lôme:ros ,'m~s 

78000 

R$ 244,92 

I RS 13.299.77 I 
I 
I 

Vi d~ Út il 

n' c e un rda des 
2.00 

R$ 14.000.00 

210.00 

490,00 I 
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\" 

,cc 
Exeçução de Serll lços Ce L,mpe;:a Urbana no O" t " to Fe<.leral 

• 
MEMORIAL DE CÁLCULO - INICIAU2017 

P1 OPERAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COM POSTAGEM DA 
CEllANDIA· UTMB 

ITOTAL MENSAL COM BRIQUETADEIRA DE REJE1TOS 

, , 

16 . UTENSILlOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIA IS-

, , 

, 
, , 

, 

til , 
" 

, 
, 

, 

, 
,. 
, 
, 
, 
, 

UNIO 

UNIO 

UNI O 

, , , 

, 

" 
, 

, , 
2890 

178,90 

213 60 

[TOTAL MENSAL UTENSIUOS, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS· 

17 . SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA GPS 

, , 
, , 

, , 
, , ,. 

PROGRAMAÇAO VISUAL 

QU2ntLdade de veIcu lo' 
VALORT TOTAL MENSAL 

" 
~ I 

I - I - 1°": I ) 

INSTAl AÇAQ OE SI~Al LUMINOSO 

(VERDE VERMELHO) 

Custo un ,ta no 

RS190,OO 
8,00 

126,67 

RS I 32250 

, 

, , , , , , 
18,5 

'" 
0 ,08 

SEGURO CASCO 
CH ASSI 
Se uro 2.5% 

RS534,65 

RS~4,73 

RS l7 ,80 

OPERAÇÃO - UTMa 

REF DE PREÇO , S"MP , 
NOVEM!lROI20H. SICRO 

NOVEMBRO!101', SI~m I SERv,ÇO 

CO'N COl/l011E S IfWLURB 
co~v_ Cot, /,011 

I RS 

I R$ 

40.950.00 I 

3.769.882,81 
94 2~ 7 0 7 

12 meses 
R$ 7.853.92 

~ 
~ 

" 

. " 

PesquISa Oe Mercado 

2.140,63 I 
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