
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação

Resposta SEI-GDF - SLU/PRESI/CEL  

   RESPOSTA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

MODALIDADE: Concorrência nº 01/2018 - Cc-SLU/DF

INTERESSADO: Serviço de Limpeza Urbana

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.

IMPUGNANTE: VALOR AMBIENTAL LTDA - CNPJ 07.026.299/0001-00

DA TEMPESTIVIDADE

A impugnação foi recebida pela Presidente Substituta da Comissão Especial de Licitação, instituída por
meio da Instrução nº 06, de 19 de janeiro de 2018, eis que tempestiva.

DAS ALEGAÇÕES FEITAS PELA LICITANTE

A Presidente Subs tuta da Comissão de Especial de Licitação, em relação ao pedido de impugnação
da Concorrência em epígrafe, vem decidir sobre as seguintes assertivas:

 

I - 3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS;

II - 4. VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;

III - 6. PESSOAL, o item 6.1 estabelece o quan ta vo de mão de obra para prestação dos serviços
nas usinas;

IV - No orçamento base do SLU/DF para a presente licitação, foi considerado na planilha
MEMORIAL DE CÁLCULO – INICIAL/2017 / P1 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE
TRIAGEM E COMPOSTAGEM DA CEILÂNDIA – UTMB;

V - 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA;

VI - Ainda no esteio das incorreções do edital, verifica-se outra falha grave quanto ao
dimensionamento dos valores base da contratação, visto que o SLU/DF; e

VII - Por fim, o SLU/DF adotou o desconto de 6% do salário no cálculo do VALE TRANSPORTE em
suas planilhas de formação de custo de mão de obra para o orçamento base da licitação.

DA ANÁLISE DAS RAZÕES APRESENTADAS

Analisando as alegações da impugnante, a impugnação foi encaminhada à área Técnica, que assim se
manifestou, por meio da Nota Técnica nº 7 (6581401):

1. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No tópico “3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS”, o
item 3.4 assim estabelece (verbis):

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 garantir que a parcela de rejeitos seja:”

Reproduz-se o item 3.31 do mesmo tópico 3 do Projeto Básico (verbis):

Resposta SLU/PRESI/CEL 6592841         SEI 0094-000608/2017 / pg. 1



3.31. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar através de profissionais
capacitados os equipamentos necessários para automação das usinas
UTMB Ceilância 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 que serão responsáveis
pela instalação do sistema de automação.

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

Esclarecimento:

O item 2.1.3 do Projeto Básico esclarece claramente os obje vos para o
sistema de qualidade (verbis):

"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."

Ademais, no item 4.26 do Projeto Básico consta das especificações
necessárias para que a Contratada tenha base para implantação do
sistema de automação e que o mesmo servirá para a própria contratar
obter dados para garantir a qualidade no tratamento dos resíduos (verbis):

"4.26     Automação das Usinas

4.26.1  Sistema supervisório contendo os seguintes itens, Licença (hardkey)
run me 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;

4.26.2  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 4MB    para 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
Software de Programação (versão profissional).

4.26.3  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, 100         m cabo STP cat5 (ou
superior) blindado, 1 switch padrão industrial que atenda 6 pontos e um
Software de Programação (versão profissional)."

2. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No tópico 3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS”, em
complemento ao item 3.4 anteriormente citado, os subitens 3.4.1 e 3.4.2
assim estabelecem (verbis):

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
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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%.”

Esclarecimento:

Através do sistema de automação implantado a Contratada passar a obter
as informações com finalidade garan r os paramentos de qualidade
apontados nos itens 3.4.1. e 3.4.2. do Projeto Básico. Tais parâmetros são
u lizados para incen vo a redução de rejeito e melhora da qualidade do
composto produzidos nas Usinas.

Sobre os percentuais máximos, os mesmos foram ob dos através dos
índices pra cados pelas empresas que atualmente operam as duas Usinas.
Ademais as referidas parcelas não incidem sobre os custos previstos para
a operação e manutenção das respec vas usinas, não sendo assim uma
penalização da futura contratada.

3. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No tópico 3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SERES PRESTADOS”, os
itens 3.16 e 3.18 assim estabelecem (verbis):

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.

(...)

3.18. 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 preven va ou de avarias no equipamento
normal.”

Esclarecimento:

Estão considerados na es ma va dos serviços os custos referente a
reserva técnica e que podem ser apreciados nas planilhas P1, P1’, P2 P3 e
P4. Portanto a Contratante já antecipa a Contratada a receita caso haja
necessidade. Sobre a disposição de espaço sico para acomodação de
resíduos, em caso de parada programadas que interrompam o
funcionamento das usinas, deve a Contratada comunicar com
antecedência conforme o item 3.16. (verbis).

"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."

4. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No tópico 3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS”, o
item 3.27 assim estabelece (verbis):

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

As duas Usinas dispõem de espaço sico, caberá a Contratada em conjunto
com a Contratante estabelecer qual espaço será cedido.

5. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No tópico 4.VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, o item 4.16
estabelece que os quan ta vos mínimos de Veículos e Equipamentos
para execução do objeto, através da Tabela 2. Quan ta vos mínimos
es mados de veículos e equipamentos por serviço”, onde encontramos a
seguinte especificação de equipamento para transporte (6x2)< peso bruto
total 23.000kg. carga ú l máxima 15.378kg, distância entre eixos 4,80
metros, potência 326CV + Tanque po limpadora de sucção, tanque 11.000
litros, bombas 340m³/min”.

Esclarecimento:

O quan ta vos de veículos foram estabelecidos tomando como base os
parâmetros do contrato vigente, que estabelece o quan ta vo mínimo
com finalidade de atender a demanda de chorume produzida nas duas
Usinas.

6. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No tópico 4.VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, o item 4.16
estabelece os quan ta vos mínimos de Veículos e Equipamentos para
execução do objeto, através da Tabela 2. Quan ta vos mínimos
es mados de veículos e equipamentos por serviço, onde encontramos
uma previsão de apenas 5 (cinco) conjuntos de “cavalo
mecânico/”semirreboque de 55 m³” previsto para apoio à transferência de
rejeitos das usinas."

Esclarecimento:

Para o dimensionamento e quan dades de conjunto Cavalo mecânico +
semirreboque basculante de 55m³, foram adotados os parâmetros abaixo:

Capacidade da caçamba em metro cubico, 55m³, peso especifico
compactado rejeito igual a 500kg/m³. Portanto, foi considerado para
dimensionar a quan dade por viagem, 27Ton./viagem. Sendo assim, os
quan ta vos de veículos estão corretos, e que os veículos u lizados no
primeiro turno que demandam de um número maior de veículos, serão
utilizados também para os turnos posteriores.

7. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No tópico 4.VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, o item 4.16
estabelece os quan ta vos mínimos de Veículos e Equipamentos para
execução do objeto, através da Tabela 2. Quan ta vos mínimos
es mados de veículos e equipamentos por serviço, onde encontramos a
seguinte especificação de veículo de apoio (verbis): Veículo Pick-up,
motor 104CV, transmissão manual, direção hidráulica, compar mento de
carga 924 litros."

Esclarecimento:

Esta DITEC entende que o dimensionamento do referido veículo está de
acordo com as atividades propostas para utilização do mesmo.

8. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No tópico 6.PESSOAL, o item 6.1 estabelece o quan ta vo de mão de
obra para prestação dos serviços nas usinas.

No caso da Usina de Ceilândia, este quan ta vo é definido através da
Tabela 3. Quan ta vos es mados de mão de obra para UTMB – Ceilândia,
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onde encontramos os seguintes subdimensionamentos de mão de obra
no projeto básico do edital:

a)      Previu-se apenas 15 (quinze) ajudantes, quando atualmente se tem
um total de 35 (trinta e cinco) trabalhadores atuando para o mesmo rol de
atividades especificadas no projeto básico.

b)      É insuficiente o quan tavo de 4(quatro) operadores de quadro de
comando previsto no edital, pois a usina opera em 3 turnos, sendo
necessário 2 (dois) geradores por turno, o que totalizaria 6 (seis) desses
profissionais, como atualmente se verifica;

c)      Previu-se no edital somente 3 (três) soldadores, quando atualmente
se tem um total de 4 (quatro) soldadores mobilizados para as a vidades,
lembrando as maiores demandas de serviços de solda a par r da
operacionalização de triturador na linha de processamento (manutenções
das estruturas e elementos metálicos, incluindo recuperação de martelos
por enchimento com solda).

No caso da Usina da Asa Sul, o quan ta vo de pessoal consta na Tabela 4.
Quan ta vos es mados de mão de obra para UTMB – Asa Sul, onde
encontramos os seguintes subdimensionamento de mão de obra no
projeto básico do edital:

a)      Previu-se apenas 4 (quadro) ajudantes, quando seriam necessários
em torno de 15 (quinze) trabalhadores atuando para cumprir as demandas
de serviço especificadas no projeto básico nos 2 turnos operacionais.

b)      É insuficiente o quan ta vo de 2 turnos, sendo necessários 2 (dois)
operadores por turno (um para cada pá carregadeira)< o que totalizaria 4
(quatro) desses profissionais no total);

c)      É insuficiente o quan ta vo de 1 (um) motorista previsto no edital,
pois a usina opera em 2 turnos, sendo necessários 2 (dois) motoristas para
o caminhão basculante (um para cada turno):

d)     Previu-se no edital somente 1 (um) auxiliar de mecânico, quando se
necessita contar com 2 (dois) profissionais (um por cada turno).

Esclarecimento:

Esta DITEC formulou novo dimensionamento, portanto foi estabelecido
novo numero de funcionários necessários para cada função.

9. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No orçamento base do SLU/DF para a presente licitação, foi considerado
na planilha MEMORIAL DE CÁLCULO – INICIAL/2017 / P1 – OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DA CEILÂNDIA –
UTMB, adotou o valor mensal de R$10.000,00 (DEZ mil reais) para gastos
com energia elétrica, enquanto o valor médio real mensal pago para este
insumo é superior a R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), conforme
comprovantes em anexo (Doc.02).

Da mesma forma, é preciso rever o valor mensal de gasto com energia
elétrica para a UTMB da Asa Sul, uma vez que o orçamento base do SLU/DF
na planilha  MEMORIAL DE CÁLCULO – INICIAL/2017 / P2 – OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DA ASA SUL –
UTMB, adotou o valor mensal de apenas R$5.000,00 (cinco mil reais) para
gastos com esse insumo, o que é bastante inferior às es ma vas que se
faça a par r do potencial de demanda de motores elétricos das
instalações eletromecânicas da referida unidade e demais pontos de
consumo potencial de energia."

Esclarecimento:

Esta DITEC usou para es ma va de custos dos referidos insumos os
valores apontando na ultima repactuação do contrato vigente.

10. APONTAMENTO

Resposta SLU/PRESI/CEL 6592841         SEI 0094-000608/2017 / pg. 5



A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No tópico 11.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, o item 11.12 assim
estabelece (verbis):

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

Esclarecimento:

Trata-se de despesa eventual para realização de serviço escopo do objeto
quando solicitado. Vale ressaltar que o montante de recursos de um
serviço eventual terá por base o principio da razoabilidade inerente a
administração pública.

11. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"No tópico 11.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, o item 11.15 assim
estabelece (verbis):

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

Esclarecimento:

Considera-se o técnico de segurança do trabalho em atuar juntamente aos
cooperados com obje vo de minimizar os riscos decorrentes das
a vidades nas Usinas. Uma vez que a coopera va não é obrigada a
contratar técnico de segurança.

12. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

"Ainda no esteio das incorreções do edital, verifica-se outra falha grave
quanto ao dimensionamento dos valores base da contratação, visto que o
SLU/DF u lizou em suas planilhas de formação de custo de mão de obra
para o orçamento base da licitação, o valor do salário mínimo do ano de
2017 (R$937,00) ao invés do valor de R$954,00 vigente a par r de
01/01/2018."

Esclarecimento:

Poderá as empresas a apresentarem suas propostas considerando o valor
vigente para salário mínimo.

13. APONTAMENTO

A empresa apresenta o seguinte questionamento:

“Por fim, o SLU/DF adotou o desconto de 6% do salário no cálculo do VALE
TRANSPORTE em suas planilhas de formação de custo de mão de obra para
o orçamento base da licitação. No entanto, isso contraria a Cláusula Nona
da CCT vigente, à qual deve ser observada pela futura contratada, senão
vejamos:

CLÁUSULA NONA – VALE TRANSPORTE

Ficam as empresas obrigadas a fornecer mensalmente o vale-transporte
gratuitamente para os seus funcionários.”

Esclarecimento:

A aplicação do desconto não prejudica a isonomia do certame, pois está
garan do a cada po de mão de obra a quan dade necessária para o
insumo “Vale Transporte”. Sendo assim poderá as empresas a
apresentarem suas propostas considerando o valor para vale transporte
em consonância as CCT de cada categoria.

CONCLUSÃO

Em referência aos fatos expostos e da análise aos itens impugnados, esta comissão,
com fulcro nas respostas da área técnica (DITEC), e no uso de suas atribuições e em obediência a Lei
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nº 8.666/93, bem como, em respeito aos princípios licitatórios, DECIDE que, a presente Impugnação
ao Edital da Concorrência nº 001/2018-SLU/DF, foi CONHECIDA, e NO MÉRITO, negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a data prevista para abertura do certame.

 

NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA
Presidente Substituta - CEL

 
TAÍS CORRÊA ALVES

Membro
 

FLORA LYN DE ALBUQUERQUE FUJIWARA
Membro

Documento assinado eletronicamente por NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA -
Matr.0270934-1, Presidente de Comissão Especial de Licitação - Substituto(a), em 29/03/2018,
às 18:13, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A 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= 6592841 código CRC= A55D1B92.
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